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1.Tên đề tài:
TUYÊN TRUYỀN và GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO.
(Đề tài từ 2011-2014)
2. Đặt vấn đề:
Bên cạnh biên giới đất liền kéo dài hàng nghìn kilomét, biển nước ta được
ví như cổng vào, cửa mở của quốc gia. Biển, đảo, thềm lục địa đã hình thành rào
dậu, thành lũy nhiều tầng, nhiều lớp, tạo nên hệ thống phòng thủ liên hoàn bảo vệ
Tổ quốc. Lịch sử dân tộc ta đã ghi nhận có hơn 2 phần 3 cuộc chiến tranh, kẻ thù đã
sử dụng đường biển để xâm lược và tiến công nước ta; Lịch sử dân tộc cũng chứng
minh chúng ta có vô số lần chiến thắng kẻ thù trên sông, biển: ba lần đại thắng trên
sông Bạch Đằng (năm 938, 981 và 1288); tại phòng tuyến sông Như Nguyệt
(1077); chiến thắng Rạch Gầm và kênh Xoài Mút năm 1785 và những chiến công
vang dội trên chiến trường sông biển trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ ,ghi đậm dấu ấn không bao giờ mờ phai trong lịch sử dân
tộc.Biển đảo Việt Nam có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, biển đảo Việt Nam làm tăng chiều sâu phòng thủ đất nước ra hướng biển.
Do đặc điểm lãnh thổ đất liền nước ta trải dài từ Bắc vào Nam, (nơi rộng nhất
khoảng 600 km, nơi hẹp nhất khoảng 50 km nên chiều sâu đất nước bị hạn chế.
Hầu hết các trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của ta đều nằm trong phạm vi cách
bờ biển không lớn và nếu chiến tranh xảy ra thì mọi mục tiêu trên đất liền đều nằm
trong tầm hoạt động, bắn phá của các vũ khí công nghệ cao xuất phát từ hướng
biển. Nếu các quần đảo xa bờ, gần bờ được củng cố xây dựng căn cứ, vị trí trú đậu,
triển khai của lực lượng Hải quân Việt Nam và sự tham gia của các lực lượng khác
thì biển đảo có vai trò quan trọng làm tăng hiệu quả phòng thủ cho đất nước.
Từ nhiều năm nay trên Biển Đông đang tồn tại những tranh chấp biển đảo
rất quyết liệt và phức tạp. Hoàng sa bị cưỡng đoạt năm 1974, Trường Sa bị xâm
chiếm và đồn trú bởi nhiều quốc gia. Biển Đông tiềm ẩn những nhân tố mất ổn
định, tác động đến quốc phòng và an ninh nước ta, gây ra những nhân tố khó lường
về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và an ninh đất nước.Thực tế hiện nay, đa số học
sinh phổ thông đều còn thiếu kiến thức về biển đảo và chủ quyền vùng biển Việt
Nam. Với số lượng bài học về biển đảo còn hạn chế trong chương trình Địa lí, lịch
sử, Giáo dục công dân và chưa kể những bộ môn khác chưa thể giúp học sinh có
cái nhìn toàn diện và hiểu biết cụ thể về các vấn đề biển đảo Việt Nam. Mặt khác,
các bài học này chỉ nêu vài nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội ở
vùng biển. Nhiều giáo viên các môn học khác cũng mơ hồ về vùng biển chủ quyền
của đất nước, khi được hỏi thì ai cũng nhằm vào giáo viên Địa lí, lịch sử chứ không
biết chính xác diện tích, vị trí địa lí, giới hạn chủ quyền, các nguồn tài nguyên, tiềm
năng và lợi thế biển đảo của chúng ta như thế nào.
Tình hình biển Đông hiện nay với thực trạng do sự nhận thức còn hạn chế
như vậy cùng với công tác tuyên truyền của chúng ta chưa thật sự sâu rộng trong
nhà trường và xã hội đã khiến cho dư luận xã hội quan tâm đặc biệt, nhiều ý kiến
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đã nêu rõ sự quan ngại.GS. Phan Huy Lê, nhà sử học đã nói: "Tôi kiến nghị với Bộ
GD&ĐT phải bổ sung ngay lập tức, càng sớm càng tốt đưa những kiến thức về
biển Đông và chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa chứ không thể
chậm trễ hơn được nữa. Nếu chậm trễ, để cho các em lớn lên mù tịt về biển Đông,
Hoàng Sa, Trường Sa là cái tội của chúng ta, là cái tội của người lớn và của nền
giáo dục đối với thế hệ trẻ".
Nhà sử học Dương Trung Quốc phát biểu:”...chúng ta quá đơn giản, không
thấy ý thức trách nhiệm trong việc đào tạo cho thế hệ trẻ ý thức về chủ quyền lãnh
thổ dân tộc của mình. Không phải tự nhiên ông cha ta xưa kia luôn luôn coi Văn,
Sử, Triết là 3 kiến thức cơ bản nhất để đào tạo con người. Giờ đây chúng ta có rất
nhiều nhu cầu về kiến thức khác, đặc biệt là khoa học công nghệ. Nhưng chúng ta
đừng quên rằng cái căn bản đối với mỗi một con người của mỗi một quốc gia chính
là những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, nhân văn”.
Trong khi Bộ GD-ĐT chưa chính thức đưa nội dung chủ quyền biển, đảo
vào chương trình giáo dục, nếu mỗi nhà trường chú trọng hơn đến vấn đề này bằng
những cách làm khác nhau, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có việc
đưa vấn đề chủ quyền biển, đảo vào giáo dục lồng ghép trong giảng dạy một số bài
học, trong các hoạt động cụ thể thì tin chắc rằng các em học sinh, là những chủ
nhân tương lai của đất nước sẽ ý thức được trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo
của đất nước, biến khát vọng “rừng vàng, biển bạc” của dân tộc ta thành hành động
cụ thể.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những cơ sở pháp lý, khẳng định chủ
quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông bằng những văn bản
pháp lý về biển, đảo Việt Nam đã ký với các nước láng giềng, các nước có liên
quan; tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý
thức đấu tranh, bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong
các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần bảo vệ gìn giữ môi trường
hòa bình, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển. Công tác tuyên truyền
cũng sẽ giúp học sinh hiểu hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như tiềm
năng của biển, đảo; đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chiến lược
biển, đảo trong tình hình mới, qua đó, có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc bảo
vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Xuất phát từ yêu cầu cấp bách và bức thiết nầy chúng tôi thiết nghĩ, cùng
với sứ mệnh giáo dục tri thức cần phải đặt ra những giải pháp cụ thể để giáo dục
nhận thức và tình cảm cho thế hệ trẻ cũng như đội ngũ trong trường học một cách
nhẹ nhàng, có hệ thống. Đề tài nầy chúng tôi đã thực nghiệm trong hơn 3 năm và
đối tượng chính là các em học sinh nhiều khối lớp trong một trường Trung học cơ
sở khu vực nội thành.
3. Cơ sở lý luận:
“Không có gì quí hơn độc lập tự do” có thể nói đó là tinh thần, là tư tưởng
và lẽ sống của Hồ Chí Minh. Nó là nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng không
riêng chi của dân tộc Việt Nam mà còn là của các dân tộc bị áp bức trên thế giới
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.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết : “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó
là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng,
thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó
lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp
nước”.Lịch sử Việt Nam đã chứng minh và khẳng định truyên thống yêu nước và
lòng quật cường đó. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo và lãnh thổ đất nước là trách
nhiệm chung của bất cứ công dân Việt Nam nào, trong đó có học sinh, sinh viên,
thế hệ tương lai của đất nước. Hiểu rõ và thông suốt chủ trương, quan điểm của
Đảng giải về việc giải quyết vấn đề biển, đảo và am hiểu luật pháp quốc tế, cần
tuyên truyền đến những người xung quanh để có chung nhận thức. Mỗi công dân
nếu hiểu biết và ứng xử hợp lẽ thì quyền lợi tổ quốc sẽ được đảm bảo. Chính vì lý
do đó, lòng yêu nước không nên đặt trên cơ sở tự phát mà phải cần được tuyên
truyền, giáo dục và bồi dưỡng thường xuyên. Nếu xem nhẹ điều nầy thế hệ chúng
ta và nhất là thế hệ trẻ sẽ phai nhạt lí tưởng hoặc cực đoan, lệch lạc.Tình hình biên
cương của tổ quốc đặc biệt là chủ quyền biển đảo đang nóng lên theo tham vọng
của các thế lực đòi hỏi trách nhiệm nặng nề cả hệ thống chính trị và vai trò của
ngành giáo dục, của từng nhà trường.
Dù chậm, nhưng gần đây Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo, trong công văn hướng dẫn
thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng- an ninh (GDQP-AN) từ năm học 2010 2013, do Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký ngày 26-7-2010.Các Sở GD&ĐT chỉ đạo các
trường cập nhật kiến thức biển, đảo và tập huấn tài liệu “Biển, đại dương và chủ
quyền biển, đảo Việt Nam”. Và để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, giáo dục ấy ngày
21/7/2013 Hội đồng Đội Trung ương đã triển khai chương trình công tác Đội,
phong trào thiếu nhi và đã có chỉ đạo các trường học cần tăng cường các hoạt động
tuyên truyền giáo dục về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, phát động phong trào “Em
yêu biển đảo Việt Nam” để thiếu nhi cả nước có những hành động, việc làm cụ thể
hướng về biển đảo như: tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Trường Sa, Hoàng Sa
trong trái tim em”; cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về biển đảo Việt Nam; cuộc thi
viết “Thư gửi Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu” hay tổ chức Cuộc hành trình “Vì
biển đảo thân yêu” cho thiếu nhi...
Ngày 30-12-2013 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với Hội
Khoa học lịch sử Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng hiện trong
chương trình giảng dạy ở các cấp học đã có nội dung này nhưng chưa đủ, chưa nhất
quán, chưa cụ thể. Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại
giao, thống nhất về cấp học, mức độ để đưa rõ vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa khi
tiến hành chương trình đổi mới xây dựng SGK phổ thông sau năm 2015.
Ban tuyên giáo Trung ương và các cấp qua những lớp bồi dưỡng, đặc biệt là
các lớp chính trị hè đã đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục cần tập trung làm rõ các
quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về
Chiến lược BVTQ trong tình hình mới và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa
X)Về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Trên cơ sở chứng cứ lịch sử, chúng
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ta tiếp tục khẳng định mạnh mẽ ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh
thổ của Tổ quốc, trong đó có hai quần đảo: Hoàng Sa và Trường Sa.
Năm học 2012-2013 chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ GD-ĐT và
Đoàn TNCS HCM bản ghi nhớ giữa hai bên nêu rõ, trong năm học 2012-2013 cần
“Cung cấp thông tin định kỳ, có trọng tâm cho học sinh, sinh viên về tình hình an
ninh quốc phòng, Biển Đông, Luật pháp Quốc tế và các bằng chứng lịch sử về chủ
quyền của quốc gia đối với vùng biển, lãnh hải, các đảo, các quần đảo, thềm lục
địa, vùng đặc quyền kinh tế”.
Những sự kiện nêu trên là cơ sở cho CBGV ngành giáo dục trong quá trình
xây dựng nhận thức và tuyên truyền giáo dục trong học sinh. Đây là những chỉ đạo
quan trọng để từng đơn vị trường học tổ chức kịp thời các hoạt động nhằm nâng
cao hiểu biết về luật pháp, bồi dưỡng về tình cảm để thế hệ trẻ có thể un đúc truyền
thống yêu nước, bảo vệ tổ quốc.
4. Cơ sở thực tiễn:
Từ khi xảy ra các tranh chấp về chủ quyền của một số nước ở Biển Đông,
trong đó có Việt Nam, nhiều người Việt quan tâm tới chủ quyền quốc gia và vận
mệnh đất nước đã tự hỏi: các công trình nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam tại
Biển Đông trong lịch sử không phải là quá ít và không phải không có căn cứ vững
chắc, vậy sao không công bố rộng rãi cho toàn dân được biết, sao không soạn thảo
thành nội dung trong sách giáo khoa để sớm nâng cao hiểu biết về chủ quyền đất
nước cho thế hệ trẻ?
Mặc dù Việt Nam là một quốc gia biển, có bờ biển dài hơn 3.200km, kinh
tế biển có đóng góp lớn trong tổng thu nhập quốc dân và từ năm 1994, Việt Nam đã
là thành viên của Công ước Luật biển (UNCLOS 1982), nhưng cho đến trước khi
Quốc hội thông qua luật Biển có hiệu lực kể từ 1.1.2013 thì Việt Nam chưa có một
bộ luật tổng quát nào về biển.
Tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, nếu không có động thái
gì, thế hệ trẻ nếu không nhận thức được đầy đủ về chủ quyền quốc gia, có thể có
những hành động nông nổi, dễ bị các thế lực phản động lợi dụng. Với thế hệ trẻ,
biên cương Tổ quốc không chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm. Chúng ta vẫn nói
“Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, nhưng quan trọng là các bạn trẻ có hiểu
biết và nhận thức đầy đủ về chủ quyền hợp pháp của Việt Nam trên hai quần đảo
này hay không là điều đáng quan tâm.
-Hai sinh viên Cao Huy Hiệp và Nguyễn Bá Phúc – Khoa Khoa học Chính
trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội – đã
đoạt giải đặc biệt năm 2012 của Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông do
Học viện Ngoại giao với đề tài nghiên cứu “Vấn đề giáo dục về chủ quyền biển
đảo cho thế hệ trẻ hiện nay” đã có những cuộc điều tra, thống kê xã hội cho thấy
tại 2 địa bàn khảo sát: Hà Nội, Đà Nẵng hiểu biết về chủ quyền biển đảo còn rất
nhiều hạn chế. Sự mù mờ về địa lý, lịch sử, sự hiểu biết lộn xộn về thềm lục địa,
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lãnh hải đã dấy lên những quan ngại trong xã hội và giới trẻ; và đó cũng là vấn đề
chung hiện nay ngoài xã hội và trong trường học.
- Thời gian qua có rất nhiều cơ quan, đơn vị sử dụng bản đồ không có
Hoàng Sa-Trường sa, còn lưu hành bản đồ có đường lưỡi bò...,đã bị dư luận kịch
liệt lên án. Thậm chí những tài liệu, sách giáo khoa của ngành giáo dục chúng ta
vẫn tồn tại điều đó.
Sau đây là một số ví dụ về thực trạng đáng buồn nầy:
- Theo phản ánh của nhiều giáo viên ở TP.HCM một phần mềm đang được sử dụng
khá phổ biến theo chương trình Tin học lớp 7 là Earth Explorer có nội dung “đường lưỡi
bò”.Trong công văn của Bộ Giáo dục - đào tạo gửi Báo Thanh Niên trưa 24.12, đề cập từ năm 2013, sách giáo khoa
“Tin học dành cho trung học cơ sở" quyển 2 không còn bài “học địa lý thế giới với phần mềm Earth Explorer” nhưng
không hiểu sao Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các tác giả lại cho xuất bản cuốn sách bài tập vào tháng
6.2013 nhưng vẫn có bài tập tương ứng liên quan đến phần mềm Earth Explorer.

Lại dùng cờ Trung Quốc dạy trẻ Việt
12/03/2013 08:52 (GMT + 7)

TT - Một tập sách dành cho trẻ 3-4 tuổi xuất bản cách đây ba năm vẫn còn lưu hành với lá cờ
Trung Quốc được in màu ngay trang 60 vừa được phóng viên Tuổi Trẻ phát hiện.

Thêm một cuốn sách cũng có in cờ nước này.Ðó là cuốn Phát triển khả năng quan sát tưởng tượng (nằm trong
bộ Phát triển trí não cho trẻ từ 1 đến 6 tuổi) do Nguyễn Thanh An biên soạn, NXB Phụ Nữ ấn hành. Sách được in và nộp lưu
chiểu quý 4-2009.
______________________________________________________________________________________

Đầu năm 2012 trước khi thực hiện đề tài này chúng tôi đã điều tra trong
CBGV và học sinh một số nội dung liên quan đến chủ quyền biển đảo.
1. Về Hoàng Sa và Trường Sa: trong CBGV
( xác suất 3 tổ 34 CBGV/ 76 người, không có tổ Sử -Địa)
NỘI DUNG
Không biết
Biết rõ
Vị trí địa lý
20
10 # 32%
Hiện trạng
17
8 # 29%
Sự kiện tiêu biểu
25
5 # 16%
Tình hình cập nhật 15
12 # 34%
Về Hoàng Sa và Trường Sa: trong Học sinh
( 4 lớp, mỗi khối 1 lớp, 165 em/ 1.100 em).

Biết lộn xộn
4
9
4
7

NỘI DUNG
Vị trí địa lý
Hiện trạng
Sự kiện tiêu biểu
Tình hình cập nhật

Biết lộn xộn
52
52
35
60

Không biết
93
81
102
80

Biết rõ
20 # 12%
32 # 19%
28 # 17%
25 # 15%
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Các khái niệm về chủ quyền biển đảo : Tỉ lệ đối với học sinh/165
NỘI DUNG
Không biết
Biết rõ
Biết lộn xộn
96
12 # 7%
57
vùng nội thủy
101
8 # 5%
56
vùng lãnh hải
16 # 10%
47
vùng tiếp giáp lãnh hải 102
14 # 9%
41
Vùng đặc quyền kinh tế 110
90
30 # 18%
45
Thềm lục địa
Các khái niệm về chủ quyền biển đảo : Tỉ lệ đối với giáo viên
NỘI DUNG
Không biết
Biết rõ
Biết lộn xộn
16
15 # 36%
3
vùng nội thủy
10
20 # 64%
4
vùng lãnh hải
12 # 34%
6
vùng tiếp giáp lãnh hải 16
25 # 68%
2
Vùng đặc quyền kinh tế 7
5
28 # 71%
1
Thềm lục địa
2/Khảo sát các Hoạt động trong nhà trường:
Hoạt Động
Số lần
Có đề cập đến
Có đề cập đến Các Nội dung
bảo vệ Tổ quốc
biên giới, hải
khác
đảo
30
5
2
23
Chào cờ
21
5
0
16
Ngoại khoá
1
x
0
x
Trại
1
x
x
x
Văn nghệ
Hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường diễn ra rất thường xuyên ở
nhiều thời điểm trong tuần, tháng, học kì và năm học nhưng những nội dung đề cập
trực tiếp đến chủ quyền biên giới và chủ quyền biển đảo thường rất ít hoặc chỉ được
nhắc đến trong một số nội dung. Ngoài lí do không có nội dung hướng dẫn, ngại va
chạm đến những vấn đề nhạy cảm, chúng ta bỏ qua rất nhiều thời gian bổ ích hoặc
đã bỏ qua những hoạt động có thể lồng ghép được và như vậy thực chất là chúng ta
đã lơ là hoặc không muốn đề cập đến nhu cầu tuyên truyền giáo dục nội dung nầy
Ông Lê Như Tiến- Phó chủ nhiệm Uỷ Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội đã đề cập đến thực trạng nầy và gợi ý hướng
thực hiện:“Khi Luật Biển được Quốc hội thông qua, có nhiều nhà báo đến gặp tôi
và đặt câu hỏi về việc nên hay không nên đưa những vấn đề về chủ quyền biển đảo
vào các chương trình sách giáo khoa, giáo dục trong nhà trường. Ngay ở thời điểm
đó (khi Luật Biển thông qua vào ngày 21/6/2012), tôi đã trả lời, việc này rất nên
làm. Tuy nhiên cũng phải khẳng định ngay, cách làm như thế nào- cũng rất quan
trọng.
Đúng như thế. Không thể đưa những thông tin này một cách cứng nhắc. Lứa
tuổi thiếu niên, nhi đồng không thể tiếp thu thông tin về chủ quyền biển đảo nói
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riêng và những thông tin lịch sử nói chung một cách khô cứng.Nghĩa là, tùy vào
lứa tuổi khác nhau, tùy vào từng bậc học khác nhau, chúng ta sẽ đưa những vấn đề
lịch sử, vấn đề chủ quyền biển đảo một cách khác nhau. Nếu biết cách kể chuyện
hấp dẫn, sáng tạo, dù là trẻ con hay lứa tuổi nào cũng sẽ quan tâm đến Trường SaHoàng Sa và chủ quyền biển đảo.” (Dân trí)- 29/10/2013
5. Nội dung nghiên cứu:
Từ những yêu cầu cấp bách của mục tiêu tuyên truyền, giáo dục về chủ
quyền biển đảo trong nhà trường.Liên tục các năm học 2011-2012 đến nay nhà
trường đã tiến hành đồng đồng bộ các hoạt động.Từ lồng ghép chính khóa cho đến
các hoạt động Ngoài giờ lên lớp; từ là một nội dung riêng biệt cho đến những nội
dung tích hợp.Tất cả đều thành một hệ thống tuyên truyền giáo dục nhất quán ở
nhiều hình thức và cấp độ. Các nội dung nầy đều đặt ra vấn đề phù hợp với tâm
sinh lý lứa tuổi và vận dụng một cách triệt để nguyên tắc “Thầy hướng dẫn, gợi ý,
cung cấp tư liệu chính thống -Trò nghiên cứu, tổ chức phối hợp thực hiện”.
Vấn đề nội dung tuyên truyền phải phải tuân thủ được các quan điểm của
Đảng, Nhà nước, pháp luật về vấn đề biên giới, chủ quyền biển đảo để vừa mang
được tính khách quan, khoa học; tránh nói một chiều áp đặt, tránh chủ nghĩa cực
đoan hoặc tạo kẽ hở để dễ bị tuyên truyền kích động. Theo chúng tôi quá trình
tuyên truyền giáo dục về chủ quyền biển đảo nằm trong quá trình giáo dục tinh thần
yêu nước, tinh thần quật cường của dân tộc. Học sinh vừa hiểu được một vấn đề
mang tính sống còn và thời sự nóng bỏng vừa nắm bắt quá trình dựng nước và giữ
nước của lịch sử dân tộc, tự hào và gìn giữ thành quả cách mạng, yêu quí đất nước
và tất cả những nét đẹp của quê hương; những giá trị vật thể và phi vật thể. Việc
vận dụng quan điểm của Đảng, nhà nước tập trung ở những vấn đề trọng tâm sau
đây:
1.Kiên quyết khẳng định chủ quyền đối với HS-TS
2.Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền là nhiệm vụ lâu dài, toàn diện, phức tạp.
Đấu tranh cả ngoại giao và trên thực địa.
3.Giữ vững hòa bình để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân
đến năm 2020 trở thành nước Công nghiệp, đi đôi với bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
Nhanh chóng phát triển thực lực tổng hợp của đất nước.
4.Độc lập, tự chủ trong các vấn đề đối ngoại. Tăng cường mở rộng quan
hệ đối ngoại hợp tác cùng có lợi với các nước , tạo sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.
Vừa bảo vệ được chủ quyền nhưng cũng vừa duy trì hữu nghị , hợp tác toàn
diện với các nước có liên quan. Cành giác trước âm mưu lợi dụng bất đồng chia
rẽ, cô lập VN với các nước có liên quan.
5.Giải quyết bất đồng thông qua thương lượng bình đẳng, tôn trọng luật
pháp quốc tế, giữ vững nguyên trạng, không làm phức tạp thêm tình hình,
không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
6.Thu hẹp bất đồng, tìm kiếm giải pháp lâu dài mà các bên có liên quan
đều chấp nhận được.
7.Đẩy mạnh phát triển kinh tế, quốc phòng và những thế lợi về biển
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8.Giáo dục ý thức chủ quyền dân tộc.
9.Hợp tác thăm dò khai thác ở một số khu vực thực sự có chồng lấn
Trên cơ sở đó chúng tôi triển khai thực hiện với những biện pháp tiến hành:
Biện pháp 1: Chỉ đạo tập trung về việc đưa nội dung tuyên truyền, giáo
dục chủ quyền trong các môn học có khả năng.(gắn vào khả năng từng môn,
tiết học...đặc biệt môn Văn Sử Địa Gdcd, tiết hoạt động NGLL).
a. Về công tác chỉ đạo: Cần phải xác lập ngay từ đầu năm học trong kế
hoạch nhiệm vụ năm học về nội dung tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo .
Dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu, các đoàn thể, bộ phận và tổ
chuyên môn...phải thống nhất một kế hoạch, từ đó theo chức năng nhiệm vụ đề ra
nội dung cụ thể và phù hợp.
-Lĩnh vực các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thuộc phạm vi GD Ngoài
giờ lên lớp như sinh hoạt Ngoại khóa, Hội thi, Trại-Văn nghệ... và tổ chức rải đều
các nội dung nầy trong suốt năm học.
-Lĩnh vực chuyên môn: chỉ đạo cho các tổ họp bàn các nhóm và giáo viên
căn cứ điều kiện bài học, bộ môn để đầu tư các nội dung tích hợp hoặc đưa vào
trong các Câu lạc bộ bộ môn, ngoại khóa bộ môn. Các GV nòng cốt ở các tổ Sử
địa, Công dân, Ngữ văn, ban hoạt động NGLL sẽ là người hỗ trợ, theo dõi, đánh giá
kết quả về nội dung này với các em.
-Các đoàn thể, bộ phận: Làm tốt công tác tư tưởng, tạo điều kiện để CB GV
nắm bắt tư liệu, được báo cáo thời sự để có thể hiểu biết chính xác các vấn đề về
chủ quyền trong quá trình tuyên truyền giáo dục học sinh.Thư viện nhà trường có
trách nhiệm mua sắm những tư liệu, đầu sách có liên quan như Luật Biển VIỆT
NAM, Công ước quốc tế về biển (UNLOS)..., Qui tắc ứng xử ở biển Đông (DOC) ,
Hoàng Sa-Trường Sa trong vòng tay Tổ Quốc; Hoàng Sa, Trường Sa - Khát vọng
hòa bình.“Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa” thuộc Tủ sách Biển - Đảo Việt Nam, Sách thiếu nhi “Thần
Đồng Đất Việt: Hoàng Sa - Trường Sa”...và những bản đồ liên quan.
b.Tích hợp là tư tưởng, là nguyên tắc, là quan điểm hiện đại trong tuyên
truyền giáo dục . Hiểu đúng và làm đúng quá trình tích hợp có thể đem lại những
hiệu quả cụ thể đối với từng phân môn trong một thể thống nhất của các môn học
.Trong dạy học các bộ môn, tích hợp được hiểu là sự kết hợp, tổ hợp các nội dung
từ các môn học, lĩnh vực học tập khác nhau (Theo cách hiểu truyền thống từ trước
tới nay) thành một “môn học” mới hoặc lồng ghép các nội dung cần thiết vào
những nội dung vốn có của môn học, ví dụ: lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo
dục dân số, môi trường, an toàn giao thông trong các môn học Sinh học, Địa lý,
GD Công dân… xây dựng môn học tích hợp từ các môn học truyền thống.Vì vậy
việc đưa các vấn đề thuộc về xã hội, pháp luật..theo chỉ đạo đã tạo không ít hiệu
quả và sự sinh động các môn học. Vì vậy về lĩnh vực chuyên môn nhà trường đã
mạnh dạn đưa vào các yêu cầu giáo dục tùy theo khả năng ở các bộ môn thuận
lợi.Trong khi Bộ GD-ĐT chưa chính thức đưa nội dung chủ quyền biển, đảo vào
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chương trình giáo dục, nếu mỗi nhà trường chú trọng hơn đến vấn đề này bằng
những cách làm khác nhau, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có việc
đưa vấn đề chủ quyền biển, đảo vào giáo dục lồng ghép trong giảng dạy một số bài
học ở các bộ môn thì tin chắc rằng các em học sinh - những chủ nhân tương lai của
đất nước sẽ ý thức được trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước, biến
khát vọng “giàu từ biển, mạnh từ biển” của dân tộc ta thành hành động cụ thể.
Môn địa lý: Tích hợp các vấn đề về khái niệm mang đặc thù bộ môn như
lãnh thổ, lãnh hải...để qua đó có thể cung cấp các kiến thức khoa học cho học sinh
trong Luật Biển Việt Nam. Bộ môn nầy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc
hình thành lòng yêu đất nước, quê hương.
Môn Giáo dục Công dân: Riêng đối với môn Giáo dục công dân cấp
THCS có 75 bài giáo viên nên chọn một số bài để giáo dục lồng ghép vấn đề chủ
quyền biển, đảo. Cụ thể, ở lớp 7 chọn bài 17 Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Ở lớp 9 có thể chọn các bài như: Bài 4 Bảo vệ hòa bình, bài 5 Tình hữu nghị giữa
các dân tộc trên thế giới, bài 6 Hợp tác cùng phát triển ở học kỳ 1 và đặc biệt là bài
17 Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ở học kỳ 2. Nội dung cơ bản của việc lồng ghép là
khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa cũng như vùng lãnh hải của ta theo Công ước quốc tế về Luật
Biển. Làm rõ đường lối, chủ trương, chính sách trước sau như một của Đảng và
Nhà nước ta về vấn đề chủ quyền biển, đảo. Đi đôi với việc nhắc nhở, phát huy
truyền thống chống giặc giữ nước của nhân dân ta trong lịch sử; đồng thời lên án
hành động ngang ngược, bất chấp luật pháp, đạo lý của Trung Quốc hiện nay giáo
dục tinh thần yêu nước, ý thức nghĩa vụ và quyết tâm sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc
trong học sinh.
Môn Lịch sử: Đây là môn học có nhiều khả năng tự có về giáo dục lòng
yêu nước, chủ quyền biển đảo, nếu biết gắn một cách tự nhiên, thích hợp. Thông
qua lịch sử Việt Nam cần nâng cao hiệu quả giờ dạy để chính bài học lịch sử sẽ tạo
ra niềm tự hào và lòng yêu nước.Hoặc qua những bản đồ xa xưa của chính Trung
Quốc không có Hoàng Sa, Trường sa, tự nhiên các em sẽ thấy vấn đề hôm nay tại
biển Đông là một tham vọng.
Môn Ngữ Văn lại vận dụng ở những khía cạnh tình cảm khác qua các văn
bản được giảng dạy để làm nổi bật, để vận dụng nhịp tình cảm mà gắn liền với
tuyên truyền giáo dục chủ quyền. Những ví dụ trong phần luyện tập, bài tập đều
mang nhiều khả nằng cho nhiệm vụ nầy.
Ngay cả đề thi môn Văn hoặc một số môn khác nhiều trường học đã mạnh
dạn đề cập đến vấn đề chủ quyền.Đề thi Văn vào lớp 10 năm 2013 tại Hà Nội đặc
biệt là câu Nghị luận xã hội yêu cầu học sinh, với những hiểu biết xã hội, trình bày
suy nghĩ về hình ảnh người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển đảo thiêng liêng của dân
tộc từ đoạn trích một phần lệnh truyền của vua Quang Trung với quân lính:
“Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết
chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương
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Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. ...” Các ngươi đều là những kẻ có lương
tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm, hiệp lực, để dựng nên công lớn”.
Không những ở các bộ môn trên, các môn học khác đều có khả năng tích
hợp, lồng ghép nội dung dung tuyên truyền, giáo dục chủ quyền miễn là đúng nơi,
đúng lúc không gò ép, gượng gạo
Biện pháp 2:Tổ chức hoạt động giáo dục chủ quyền cụ thể trong từng
khối lớp theo đặc điểm tâm sinh lý cấp học.
Năm học mới mở ra từ giữa tháng 8, công việc nầy khởi động cho một năm
rất thuận lợi về mặt thời gian và tâm lý. Chúng tôi tổ chức một cuộc thi qui củ từ
khâu chuẩn bị, tổ chức, thực hiện và đánh giá.
Dưới đây là một mẫu hướng dẫn. Mỗi năm học chúng tôi thay đổi một ít
nội dung hoặc yêu cầu cho phù hợp
PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

Khối 6

Khối 7

Khối
8-9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 /BTC
Tam Kỳ, ngày 24 tháng 8 năm 2013
HƯỚNG DẪN THI ĐỀ TÀI THI TÌM HIỂU
LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG, CHỦ QUYỀN
Thời gian tổ chức từ tuần lễ thứ 2 năm học 2012-2013,2013-2014
NỘI DUNG
HÌNH THỨC
Yêu cầu ( 10đ Nội dung:7 hình thức,
minh họa 3)
-Chọn 1 gương -1 hoặc nhiều em -Gương tiêu biểu được kể: hay, diễn
danh nhân, anh kể, hóa trang, cảm, mạch lạc.
hùng thiếu nhi minh họa tùy -Nêu được công trạng và rút ra được
trong lịch sử chống theo sáng tạo của bài học.
ngoại xâm của dân mỗi lớp.
-Các hình thức minh họa nâng cao câu
tộc thật tiêu biểu.
Chọn 1 trong 2 chuyện
nội dung.
( 61,62,63,64: Gương thiếu niên trong
thời kì phong kiến, 65,66,67: Trong
chống Pháp, chống Mỹ)
-Chọn 1 bài học từ
cuộc đời của Bác
Hồ liên quan đến
điều 1 trong 5 điều
Bác dạy
-Ca ngợi hành vi -Hoạt cảnh, kịch -Phê phán sâu sắc, có tác dụng các thói
tốt, phê phán thói ngắn , ca kịch, hư tật xấu ; biểu dương các hành vi tốt.
hư tật xấu trong cải lương...
-Thể hiện được khả năng diễn xuất,
trường học, gia
nhập vai
đình, xã hội
Chủ quyền tổ quốc, Thuyết
trình, Chọn 1 trong các nội dung sau đây:
biển đảo
minh họa bằng a-Những vi phạm của Trung Quốc trên
nhiều hình thức biển Đông những năm gần đây.
do 1 hoặc nhiều b-Trung Quốc chiếm 1 số đảo tại
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HS thực hiện.
Trường Sa như thế nào.
( Bốc thăm chọn c-Trung quốc chiếm Hoàng sa như thế
đề tài)
nào.
d-Giới thiệu Luật biển Việt Nam
e-Giới thiệu Công ước quốc tế về biển.
g-Giới thiệu bộ Ứng xử trên biển Đông
h-Giới thiệu Biển, đảo Việt Nam
Thời lượng cho cuộc thi trên: mỗi lớp có quỹ thời gian 7-10p phút.Mọi công việc chuẩn
bị do lớp chủ động.
Mỗi tuần 4 lớp theo ca học
*Thi Vẽ và chụp ảnh: Thi vẽ về chiến sĩ hải quân dành cho khối 6,7,8. Thi chụp ảnh
dành cho khối 9 (Mỗi lớp chọn 1 em thể hiện trong lễ Khai giảng 5/9).
================================================

a-Hướng dẫn: Mỗi lớp chọn đề tài xong nhà trường họp GVCN và chỉ huy
lớp để hướng dẫn, kiểm tra tài liệu, uốn nắn hoặc bổ sung nội dung hoặc hình thức.
Chúng tôi luôn tác động để lớp có kịch bản, cách làm sáng tạo phù hợp đặc điểm
khối lớp và đặc biệt chú ý tránh sai sót, lệch lạc về nội dung.Đây là công đoạn quan
trọng, các lớp không những chỉ nhờ sự hướng dẫn của nhà trường mà còn của cả
các phụ huynh có kiến thức và điều kiện.
b-Thực hiện: theo bốc thăm, chúng tôi long trọng tổ chức hoạt động nầy
vào giờ chào cờ với phông nền, pano và mời thêm các ban ngành, ban đại diện lớp
tham dự. Thời gian tiết chào cờ phù hợp cho 3 hay 4 lớp thực hiện.
Như vậy việc đổi mới giờ chào cờ đã khiến bầu không khí thêm sôi nổi hào
hứng, nội dung thay đổi tuỳ theo khối lớp có kể chuyện, thuyết trình, có ca kịch,
hoạt cảnh ; việc minh hoạ có cờ xí, tranh ảnh, băng role nên rất hấp dẫn. Các em
nhập vai, minh hoạ rất nhuần nhuyễn.Mỗi nội dung của lớp bằng chính cáh suy
nghĩ, truyền đạt của các em khiến đề tài thêm dễ hiểu.

Tác phẩm
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Các em thi vẽ về Biển Đảo
Các hình thức thi khác: Cùng với buổi lễ chào cờ ở nhiều góc khác nhau
các em học sinh được bố trí thi vẽ về đề tài chú bộ đội hải quân.Các em có giá vẽ,
màu vẽ .Những sáng tác của các em về biển đảo, chủ quyền với hình ảnh anh bộ
đội cụ hồ làm sâu thêm giá trị tuyên truyền về chủ quyền.Ở khắp nơi trong giờ chào
cờ là các em học sinh thi chụp ảnh bằng hình ảnh cuộc thi.
c. Chấm chọn: Ban giám khảo là các thầy cô ở nhiều bộ môn, mỗi nội dung
thi có phiếu điểm riêng và những nhận xét đánh giá cụ thể.Qua mỗi đợt lại có
những đúc kết kết quả kinh nghiệm về nội dung cũng như hình thức vì vậy vừa tạo
được sự chuẩn xác vừa tạo sự công bằng.
Những tiết mục hay nhất từng thể loại sẽ được biểu diễn cho cả trường và
quan khách trong ngày khai giảng.Các lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban ngành đã
có những đánh giá rất phấn khởi về hoạt động nầy.
Kết luận: Đây là cuộc thi tuy hướng về một nội dung lớn nhưng còn có
những nội dung khác và bằng nhiều hình thức khác nhau. Cuộc thi sẽ khắc hoạ cho
các em những tri thức, tình cảm phong phú về chủ quyền biển đảo của tổ quốc.
Không những cuộc thi tránh được sự đơn điệu mà tránh cả sự nhồi nhét, thuyết
giáo.Ngoài ra qua hội thi nhà trường còn phát hiện những nhân tài, những ý tưởng
mới trong các hôi thi Thuyết trình văn học, văn nghệ , Mỹ thuật, nhiếp ảnh...mà còn
cả tìm ra những cán bộ phụ trách đội, lớp có khả năng.

1 học sinh lớp 6 kể chuyện “Yêu tổ quốc”
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Các em lớp 7 hát về chủ quyền

Học sinh lớp 8-9 tuyên truyền về chủ quyền
Biện pháp 3: Gắn các hoạt động chủ đề khác với tuyên truyền, giáo
dục chủ quyền. (22/12, tết viết thư, trại, văn nghệ).
Sau thời điểm tập trung về chủ đề này trong tháng 8 nhà trường tiếp tục bố
trí tuyên truyền giáo dục chủ quyền với các em thông qua những chủ điểm khác
nhau của tháng. Hoạt động nầy mang tính chất lồng ghép để thông qua đó các nội
dung tuyên truyền về biển đảo được kết nối, nhắc nhở thường xuyên nhằm tạo ra
suy nghĩ thường trực trong tâm trí.
a/Đón hội trăng rằm (Trung thu): “Thi dân ca và làm lồng đèn”
Trung thu hàng năm nhà trường hội thi hát dân ca vui hội trăng rằm đồng
thời tổ chức thi lồng đèn tự làm tại chổ.Trong chương trình nầy, ngoài phần dự thi
tiếng hát dân ca chung còn có thêm nội dung: Các em cải biên dân ca để ca ngợi
các anh chiến sĩ, lên tiếng về chủ quyền và lòng yêu quê hương đất nước. Thi lồng
đèn trong đó có nội dung hướng về biển đảo.
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Các em đã thực hiện lời bài hát, trang phục, hoạt cảnh rất cảm động bên
cạnh các ca khúc dân ca truyền thống; Nhiều mẫu lồng đèn rất sáng tạo có biểu
tượng chủ quyền đảo, có thuyền mang tên Trường Sa, Hoàng sa thẻ hiện tinh thần
ra khơi bám biển của ngư dân.
Sau khi dự thi nhà trường triễn lãm và thắp đèn trong ngày hội.Như vậy
ngày Trung thu bên cạnh bánh quà của lớp, của Hội cha mẹ các em được ngắm
đèn, nghe hát.Chắc chắn ngoài việc khôi phục một lễ hội truyền thống cho thiếu
nhi, các em lại hướng lòng về biển đảo quê hương như chia sẻ ánh trăng thanh bình
mà người chiến sĩ đã ngày đêm canh giữ...

Đèn trung thu gắn với chủ đề Biển Đảo
b/Chào mừng ngày TL QĐNDVN 22.12: “Thăm viếng và học tập truyền
thống anh bộ đội cụ Hồ” :
Cũng giống như nhiều đơn vị khác, 22/12 hàng năm là ngày truyền thống
quân đội nhân dân việt nam.Nhà trường ngoài việc giáo dục qua tiết NGLL về hình
ảnh qnh bộ đội cụ Hồ, đã tổ chức cho học sinh 2 hoạt động sau đây:
-Mitting nghe báo cáo truyền thống: Nhà trường mời các báo cáo viên tại
đơn vị quân đội về báo cáo truyền thống, lịch sử của QĐ NDVN cho học sinh toàn
trường nghe đồng thời giao lưu hát các bài hát về anh bộ đội cụ hồ.
-Đi thăm các đơn vị quân đội: Đã thành nề nếp Liên đội trường hàng năm
đều thăm viếng đơn vị quân sự gần nhất là phường đội AN Xuân và thăm tặng quà
các gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ trong phường. Bên cạnh đó tổ chức cho BCH
Liên đội, chi đội về thăm đài liệt sĩ, địa đạo kì Anh hoặc thăm một đơn vị vũ trang
như lữ đoàn 270. Những cuộc tiếp xúc thực tế này đã làm sống lại quá khứ hào
hùng, gần gủi gắn bó với các anh bộ đội và học tập được những giá trị về nề nếp kỷ
luật, trật tự.
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Thăm Phường Đội

Tặng quà cho gia đình thương Binh

Thăm các di tích cách mạng trong TP
-Đi thăm các di tích lịch sử trong thành phố và ngoại tỉnh:
Mỗi năm nhà trường tổ chức 2 lần thăm viếng các di tích lịch sử, cách
mạng.Chuyến thứ nhất dành cho các em cán bộ Chi đội và lớp với hành trình: Văn
thánh Khổng miếu, Đài Chiến thắng, bảo tàng cách mạng Quảng Nam, Địa đạo kì
anh, Tượng đài Mẹ Thứ, biển Tam Thanh và đồn biên phòng Tam Thanh. Chuyến
16

thứ 2 dành cho cá học sinh giỏi, khoảng 100 em.Nhiều năm qua các em đã đi thăm
được: Bảo tàng QK5, Nhà sàn Bác Hồ, Nghĩa trang Trường Sơn, Địa đạo Vịnh
Mốc, cầu Bến Hải, làng Tây Sơn, nhà Đặng Thùy Trâm, chứng tích Mỹ Lai, Núi
Thành, căn cứ Chu Lai...Đây là một nổ lực lớn của nhà trường, được CMHS đồng
tình và có giá trị tích cực đến các em sau những bài học lịch sử.

Thăm các di tích ngoài tỉnh

c/ Đón tết cổ truyền: “Viết thư cho chiến sĩ Trường Sa”:
Trước tết nguyên đán, từ năm 2011 đến nay trường đều liên lạc với vùng
IV Hải quân tại tỉnh Khánh Hòa và các báo ở TP Tam Kỳ để nhờ chuyển thư.Tiếp
đến nhà trường tổ chức phát động các em viết thư trong các lớp, các em lập các tổ
trong lớp để bình chọn những lá thư hay nhất, chân thực nhất để gởi đến trường.
Nhà trường lập tổ chọn lựa, phôt những bức thư tiêu biểu để đọc dưới cờ và lưu trữ
tại phòng truyền thống.Sau đó nhà trường tổ chức lễ bàn giao cho 1 tờ báo với sự
chứng kiến của học sinh, CMHS, chính quyền địa phương.Qua công việc nầy các
em đã có 1 cầu nối thực sự với các chiến sĩ ngoài đảo xa, gắn chặc tình cảm quân
dân thắm thiết.Đây là hoạt động gây tiếng vang to lớn trong địa phương. Mỗi dịp
tết như vậy nhà trường đã có từ 200 đến 300 lá thư gởi đến tận tay chiến sĩ Trường
Sa
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d/ Hội trại-Hội diễn văn nghệ:
Vào dịp các ngày lễ lớn trong” Tháng Ba lịch sử” nhà trường đều tổ chức
hội trại, hội diễn văn nghệ.Hội trai và hội diễn văn nghệ đều có chủ đề chung.Thế
nhưng để giáo dục sâu sắc về chủ quyền biển đảo, nhf trường lồng vào các khối có
điều điện thực hiện các nội dung mang tính tuyên truyền.
Về Hội diễn:
Đối với các tiết mục văn nghệ nhà trường chọn 8 lớp/28 lớp và trao đổi
GVCN để tiết mục của mình gắn với tuyên truyền biển đảo thông qua nhiều hình
thức. Chính nhờ đó ngoài hàng chục tiết mục có nhiều nội dung, màu sắc khác nhau
đã lồng ghép được các hoạt cảnh, ca kịch, ca khúc liên quan đến chủ quyền. Sức
lan tỏa của các tiết mục nầy không những trong CBGV-HS mà còn trong hàng
nghìn nhân dân, CMHS. Năm 2013-2014 vừa qua Phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ đã
yêu cầu diễn trong lễ tuyên dương 20/11,Thành ủy TP Tam Kỳ đã yêu cầu nhà
trường diễn tại lễ 3/2 và khánh thành cơ quan thành ủy, , Mặt trận TQ thành phố
yêu cầu diễn tại Đại Hội Mặt Trận, Đồn Biên Phòng đã mời diễn trong ngày truyền
thống Biên Phòng 3/3/2014...
Về Hội trại:
Từng năm nhà trường có chủ đề riêng, năm học 2013-2014 trường có chủ
đề hướng nghiệp.Mỗi lớp chọn và thể hiện 1 nghề trong trại của nhà trường. Như
vậy ngoài 20 nghề để phục vụ Giáo dục định hướng nghề nghiệp, nhà trường yêu
cầu 8 lớp thực hiện: Lều Hoàng Sa, Trường Sa, Nghề Hải quân, Bộ Binh, Công an,
lều triễn lãm chủ quyền.Mỗi lều đều nêu 3 vấn đề: giới thiệu khái quát / những sự
kiện/ Em làm gì khi học thành tài? Gắn liền chủ đề đó. Voiw2s cách nầy tự các em
đã đi sâu vào vấn đề như giới thiệu vị trí, tài nguyên Trường sa, Hoàng Sa; sự xâm
phạm của các thế lực thù địch; Trách nhiệm của học sinh, Hoặc với nghề cụ thể
như lều bộ đội Hải quân: phải giới thiệu được vai trò, vị trí, chiến công, truyền
thống; Giới thiệu các địa chỉ đào tạo; Nếu muốn trở thành bộ đội hải quân từ nay
em phải chuẩn bị gì? Sự phát huy khả năng ngoài nội dung phải kể đến hình thức
lều đã thu hút kì lạ.Các em đã biến lều thành đơn vị Hải quân, Bộ Binh, Công
an...các em đã biến lều thành phòng tiễn lãm Hoàng Sa, trường sa
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Lều Hoàng Sa-Trường Sa

Lều hướng nghiệp ngành Công An

Lều triển lãm chủ quyền
Biện pháp 4: Tuyên truyền giáo dục chủ quyền bằng các công cụ và
phương tiện. (Báo đài, pano, webblog...)
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a.Pano, tranh cổ động: Để giáo dục, nhắc nhở các em nghĩ đến tổ quốc, chủ
quyền, trách nhiệm..cần sử dụng các pano trực quan ở những vị trí thích hợp mỗi
ngày các em đều thấy. Đây là một hình thức phổ biến. Chúng tôi dùng câu chữ để
nhắc nhở đồng thời dùng bản đồ Việt Nam, tranh cổ động có Hoàng sa, Trường Sa,
là một cách duy trì ý thức thường trực trong tâm trí các em .Một cách giáo dục
không lời nhưng có hiệu quả.

b.Xây dựng weblog các lớp, các đoàn thể và trường:
* Đẩy mạnh Ứng dụng CNTT:
-Trong 2 năm học qua trường chúng tôi đã tổ chức hàng loạt các hoạt động
mang tính toàn trường thông qua UD CNTT như sau:
- Thi Webblog với mỗi năm học 2 lần chấm chọn: mục đích duy trì sự phong
phú và cập nhật liên tục của hơn 38 webblog.Các thông tin, thông báo, chỉ đạo đều
được các webblog chuyển tải đến CBGV – HS và CMHS, ngoài xã hội.
- Thi tìm hiểu về chính trị, lịch sử, xã hội, chuyên môn, thi Giáo viên giỏi
…các công đoạn thi đều có trên 50 % là UD CNTT, thông qua webblog và thông
qua email.
- Tổ chức ngày HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN nhằm đánh giá kết quả
từng lớp , từng tổ kể cả phần CMHS GIÚP CON HỌC TIN NHƯ THẾ NÀO…đây
thực sự là ngày hội với hàng nghìn Bài soạn, hàng trăm phần mềm, giải pháp được
tổ chức triễn lãm bên cạnh là liên tục các cuộc thi Ư.D của CB GV và HS.Tại
20

NGÀY HỘI chúng tôi đăng cai diễn đàn thảo luận cấp thành phố với các bậc học
Mầm non, Tiểu học, THCS…

Trang web của trường
* Sử dụng webblog làm công cụ tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền về
chủ quyền biển đảo:
Trên cơ sở các điều kiện về công nghệ, mỗi một hoạt động của nhà trường
trong đó có hoạt động tuyên truyền, giáo dục về biển đảo nhà trường đều sử dụng
38 webblog của lớp, đoàn thể để mọi học sinh, CMHS và xã hội đều được thông tin
như vậy giá trị giáo dục được duy trì liên tục và là nguồn tư liệu phong phú để
nhiều người được sử dụng.Mỗi học kì các trang web đều được chấm chọn nội dung
và hình thức để thúc đẩy, động viên và duy trì các nội dung.

Các webblog của 28 lớp

1 trang webblog của lớp
b/Phát huy vai trò tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền
thông:
Phát huy hơn nữa vai trò của một trường chuẩn tiêu biểu của thành phố,
nhà trường thông qua các hoạt động không chỉ giáo dục, tuyên truyền trong học
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sinh mà qua các phương tiện báo đài đề đề cao nội dung tuyên truyền, giáo dục,
động viên phong trào và làm cho phong trào lan xa hơn nữa.
Muốn được các đơn vị báo, đài phát huy cần phải thực hiện bài bản các nội
dung hoạt động, hình thức hoạt động...báo cáo cụ thể kế hoạch và gởi thư mời các
cơ quan thông tấn, báo chí tham gia đưa tin tuyên truyền.Năm qua đã có hơn 15 lần
báo chí, truyền hình đưa tin về hoạt động nầy, có 3 chương trình 30 phút đài truyền
hình Quảng Nam thực hiện. Các cơ quan thông tấn thường xuyên đưa tin là: Đài
PT-TH TP Tam Kỳ, Đài QRT, Đài VTV6, Báo Quảng Nam, báo tuổi trẻ, Thanh
niên, Đại đoàn kết, Giáo dục thời đại, Thiếu niên TP....
Một số dẫn chứng:
Trường Sa, Hoàng Sa trong trái tim em GDTĐ online
...buổi chiều của ngày thứ hai hàng tuần, sau lễ chào cờ là một tiết sinh hoạt ngoại khóa tìm hiểu về chủ
quyền biên giới, biển, đảo do trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Tam Kỳ tổ chức đã thu hút đông đảo
học sinh và phụ huynh tham gia. Qua đó, các em càng yêu hơn các chiến sĩ ngày đêm đang canh...

Gần 200 lá thư gửi chiến sĩ Trường Sa
14/01/2014 12:08:25 (GMT+7) TTO

chuyển gần 200 lá thư trong tổng số hơn 1.000 thư của học sinh trường THCS Lý Tự Trọng gửi các chiến sĩ ở
Trường Sa giữa Văn phòng Đại diện Báo Thanh Niên tại Quảng Nam và trường THCS Lý Tự Trọng. Dịp này do học
sinh trườngTHCS Lý Tự Trọng quyên góp

Trường Sa, Hoàng Sa
24/09/2013 09:15:28 (GMT+7) Thanhnien

Những buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường THCS Lý TựTrọng (TP.Tam Kỳ) về chủ đề biển - đảo được của đất
nước, trường THCS Lý Tự Trọng đã lồng ghép những nội dung này trong các buổi sinh hoạt ngoại bám biển và càng
yêu quý cuộc sống hòa bình. Theo Hiệu trưởng trườngTHCS Lý Tự Trọng - Nguyễn Tấn Sĩ

Học sinh viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa - Báo Hôm Nay ...
www.baohomnay.com/.../Hoc-sinh-viet-thu-gui-chien-si-Truong-Sa-366...
13-01-2014 - (TNO) Những lời tâm sự, chia sẻ hiểu biết về quần đảo Trường Sa, những lời tri ... Em Lê Hoàng Mộc
Miên đọc bức thư em viết gửi các chiến sĩ ở đảo xa ...

 Tin yêu gửi đến Trường Sa - Báo Thanh Niên
www.thanhnien.com.vn/pages/20140205/tin-yeu-gui-den-truong-sa.aspx

05-02-2014 - Tam Kỳ, Quảng Nam) khi xuân về là những lời tâm sự, động viên thấm ... Thư của
Lê Hoàng Mộc Miên, học sinh lớp 7/2 chia sẻ khi tết Nguyên ... Thầy giáo Nguyễn Tấn Sỹ, Hiệu
trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng cho biết ...
Bạn đã truy cập trang này vào ngày 09/04/2014.

 Trường Sa, Hoàng Sa trong trái tim em - Portal Thành phố ...
www.tamky.gov.vn/Default.aspx?tabid=684&ctl=New&News...

24-09-2013 - Những buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường THCS Lý Tự Trọng(TP.Tam Kỳ)
về chủ đề biển - đảo được triển khai trong 3 năm học qua đã ...
_______________________________________

6. Kết quả nghiên cứu:
Thông qua những biện pháp và bước đi cụ thể, vừa kết hợp công tác giảng
dạy học tập, vừa kết hợp hoạt động ngoài giờ lên lớp; vừa tổ chức tập trung vừa
tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động khác, qua 3 năm thực hiện việc tuyên
truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo trong học sinh trường THCS Lý tự Trọng đã
có rất nhiều khởi sắc.
6.1Những hiểu biết phổ thông về biển, bờ biển, thềm lục địa; về các quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa, những khái niệm về phân định ranh giới trong
CBGVCNV và học sinh đã thay đổi đáng kể.
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6.2Số lượng CBGV CNV và học sinh hiểu rõ về thực trạng, diễn biến tình
hình, âm mưu của các thế lực thù địch trên biển Đông đã chuẩn xác hơn; có căn cứ
vào luật pháp Quốc tế, luật biển Việt nam và căn cứ vào âm mưu thủ đoạn của các
thế lực thù địch.

1. Về Hoàng Sa và Trường Sa: trong CBGV năm 2014
( xác suất 3 tổ 34 CBGV/ 76 người, không có tổ Sử -Địa)
NỘI DUNG
Biết rõ (2012)
Biết rõ (2014)
Vị trí địa lý
10/34 tỉ lệ 32%
26/34 tỉ lệ 76%
Hiện trạng
8/34 tỉ lệ 29%
30/34 tỉ lệ 88%
Sự kiện tiêu biểu
5/34 tỉ lệ 16%
28/34 tỉ lệ 82%
Tình hình cập nhật 12/34 tỉ lệ 34%
25/34 tỉ lệ 73%
Về Hoàng Sa và Trường Sa: trong Học sinh năm 2014
( 4 lớp, mỗi khối 1 lớp, 165 em/ 1.100 em).
NỘI DUNG
Biết rõ (2012)
Biết rõ (2014)
Vị trí địa lý
20 tỉ lệ 12%
120/165 tỉ lệ 73%
Hiện trạng
32 tỉ lệ 19%
115/165 tỉ lệ 69%
Sự kiện tiêu biểu
28 tỉ lệ 17%
102/165 tỉ lệ 68%
Tình hình cập nhật 25 tỉ lệ 15%
96/165 tỉ lệ 58%
Các khái niệm về chủ quyền biển đảo :
năm 2014 Tỉ lệ đối với học sinh/165
NỘI DUNG
Biết rõ (2012)
Biết rõ (2014)
12 tỉ lệ 7%
86 tỉ lệ 52%
vùng nội thủy
8 tỉ lệ 5%
120 tỉ lệ 73%
vùng lãnh hải
110 tỉ lệ 63%
vùng tiếp giáp lãnh hải 16 tỉ lệ 10%
109 tỉ lệ 60%
Vùng đặc quyền kinh tế 14 tỉ lệ 9%
30 tỉ lệ 18%
140 tỉ lệ 85%
Thềm lục địa
Các khái niệm về chủ quyền biển đảo :
năm 2014 Tỉ lệ đối với giáo viên
NỘI DUNG
Biết rõ
Biết rõ (2014)
15 tỉ lệ 36%
30 tỉ lệ 88%
vùng nội thủy
20 tỉ lệ 64%
32 tỉ lệ 94%
vùng lãnh hải
28 tỉ lệ 82%
vùng tiếp giáp lãnh hải 12 tỉ lệ 34%
29 tỉ lệ 85%
Vùng đặc quyền kinh tế 25 tỉ lệ 68%
28 tỉ lệ 71%
30 tỉ lệ 88%
Thềm lục địa
Tất cả các số liệu điều tra cho thấy tỉ lệ mới về hiểu biết tăng cao so với
năm 2012
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6.3Thông qua các kết quả trong việc thực hiện của các em: Bài thuyết trình,
bài nói, các bài hát, các bức thư, triễn lãm, tranh vẽ và khảo sát thực tế học sinh đã
thể hiện sự tìm tòi, nghiên cứu của mình; đạc biệt trong thể hiện tình cảm, nhận
thức cũng như quyết tâm sẵn sang bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Cùng với kiến thức
trong sách giáo khoa, kiến thức thực tế đã được mở rộng hơn rất nhiều. Đáp ứng
được yêu cầu của Đảng, Nhà nước và bộ Giáo dục đã đề ra trong khi chờ đợi bộ
sách giáo khoa mới, những tư liệu học tập về chủ quyền đang được biên soạn. Qua
kết quả chung từng năm học cho thấy hoạt động tuyên truyền-Giáo dục chủ quyền
đã kích thích các hoạt động học tập khác làm cho những hoạt động học tập, giáo
dục có động cơ, mục đích rõ ràng hơn và chính đáng hơn.
6.4Thông qua việc tổ chức trong học sinh, đội ngũ CBGV, Giáo viên chủ
nhiệm, các tổ chức đoàn thể đã có những chỉ đạo cụ thể nâng cao được nhận thức,
kiến thức...lên một bước để trở thành người hướng dẫn trong các em.
6.5Phương thức, hình thức tổ chức tuyên truyền-Giáo dục chủ quyền đã
tăng sức hấp dẫn các em làm cho công tác hoạt động NGLL được bổ sung, đa
chiều, thường xuyên đổi mới phù hợp với đặc điểm tâm sinh sính của bậc THCS và
đặc điểm từng khối lớp.
6.6Hoạt động tuyên truyền-Giáo dục chủ quyền đã được sự cộng hưởng của
cha mẹ học sinh, được truyền thông bởi những phương tiện trực quan, những khả
năng của Công nghệ thông tin...đã giúp việc duy trì giá trị của các hoạt động và hội
thi lâu dài và hữu ích. Việc hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo đài đã phát huy to
lớn những thành quả của nhà trường, làm cho công tác nầy trở thành niềm tự hào
của nhà trường, kích thích các đơn vị trường học khác và đặc biệt làm cho nội
dung, công tác tuyên truyền-Giáo dục chủ quyền về chủ quyền biển đảo được lan
xa hơn không gò bó trong khuôn khổ một trường học.
Cần nêu được kết quả cụ thể sau khi thực hiện các giải pháp, biện pháp đã
nêu. Phần này cần có số liệu, dẫn chứng chứng minh về tính hiệu quả thiết thực của
đề tài. Nếu đề tài được thực hiện nhiều năm, nhiều chu kỳ nghiên cứu, trên nhiều
nhóm đối tượng được tác động..., thì cần nêu kết quả cụ thể của từng năm, từng chu
kỳ nghiên cứu, từng nhóm đối tượng được tác động.
6.7. Qua 3 năm thực hiện, cùng với những chuyển biến trong phương thức
tuyên truyền-Giáo dục chủ quyền đa dạng và nhiều màu sắc, thành tích về lĩnh vực
nầy cùng với các kết quả nhà trường đạt được đã khẳng định vị trí của nhà trường
trong hiệu quả giáo dục và công tác giáo dục tư tưởng chính trị.Liên tục 3 năm
trường là đơn vị dẫn đầu trong mọi mặt, khẳng định những bước tiến để trường trở
thành một trường chuẩn cấp Quốc gia tiêu biểu của thành phố.
Thuận lợi: -Được các cấp Đảng, lãnh đạo ngành và chính quyền quan tâm
ủng hộ; đặc biệt được Đảng bộ Thành phố, ngành và Đảng bộ phường tổ chức các
lớp thời sự, chính trị dành cho Đảng viên, CBGV đã cung cấp nhiều vấn đề thực sự
bổ ích, những chủ trương cụ thể của Đảng và nhà nước về vấn đề chủ quyền giúp
nhà trường mạnh dạn tổ chức thực hiện.
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- Quá trình thực hiện nhẹ nhàng, sự hướng dẫn cụ thể của ban tổ chức, sự
giúp đỡ của CMHS nên các lớp đã triển khai thực hiện không có vấn đề vướng mắc
nào đáng kể.Thời gian tổ chức vào đầu tháng 8 thuận lợi, các hoạt động khác là
lồng ghép nên rất cân đối về thời gian.
- Nội dung giáo dục chủ quyền của các em là vừa sức, hợp lý, không khó
tìm kiếm tài liệu nên không có trở ngại lớn.
Khó khăn: - Do hiểu biết vần đề còn chưa nhất quán, ở giai đoạn đầu có
nhiều lúng túng.. Hoặc một số lớp còn ngại nên chỉ nói chung chung ở các sự kiện
lịch sử.Vấn đề nầy đã nhanh chóng được thống nhất.
- Việc tìm kiếm tư liệu phù hợp cho các em còn khó khăn do quá ít sách
xuất bản nhất là giai đoạn 2011 vì thế rất mất công cho việc hướng dẫn, biên soạn
của ban tổ chức.
Từ những thuận lợi và khó khăn trên và qua quá trình đúc kết kinh nghiệm
chúng tôi nhân định công tác tuyên truyền-Giáo dục chủ quyền cho học sinh Trung
học cơ sở của trường sở dĩ thành công mỹ mãn nhờ đã dựa trên các yếu tố:
- Đã định hướng đúng, phù hợp yêu cầu, phù hợp hướng bổ khuyết của xã
hội và ngành giáo dục trong một hoạt động hầu như đã vắng bóng kéo dài trong
nhiều năm.Vì vậy công tác nầy đã đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng không những của
CBGV CNV mà còn là của học sinh, cha mẹ học sinh.
- Công tác tuyên truyền-Giáo dục chủ quyền với học sinh phải đa dạng,
nhiều hình thức, phù hợp với tâm lí, tình cảm và nhận thức theo từng lứa tuổi, từng
cấp lớp.
- Kết hợp được các phương thức giữa giảng dạy chính khóa và hoạt động
ngoại khóa; kết hợp tổ chức riêng về nội dung nầy vừa tổ chức lồng ghép với nội
dung khác; kết hợp giữa các phương tiện trực quan và hoạt động tập thể, kết hợp
giữa các biện pháp thủ công và ứng dụng công nghệ thông tin.
-Hoạt động tuyên truyền-Giáo dục chủ quyền đã liên kết được chương
trình hoạt động giáo dục chính trị ở nhiều bộ phận, nhiều tổ chức và đoàn thể; huy
động được nhiều CBGVCNV, học sinh, cha mẹ HS vào cuộc và có sự động viên
thúc đẩy bởi các phương tiện truyền thông nên sức lan tỏa mạnh, hiệu ứng giáo dục
cao.
7. Kết Luận:
a/số liệu về hoạt động:
Thời gian tuyên truyền tập trung: hơn 3 tuần trong 6 buổi chào cờ, mỗi buổi
4 lớp, 1 buổi tổng kết trong hoạt động hội của ngày khai giảng. Các tuyên truyền
lồng ghép khác kéo dài trong năm học: Thi làm lồng đèn 1 buổi, viết thư 1tuần, Hội
trại 3 buổi, văn nghệ 1 đêm...
b/Như đã nêu trên phần “Kết quả nghiên cứu” thì hoạt động tuyên truyềnGiáo dục chủ quyền đã có những hiệu quả nhất định có thể tóm tắt, đó là:
- Nâng cao về mặt nhận thức, sự hiểu biết dựa trên luật pháp, lịch sử về
biển đảo và Hoàng Sa, Trường sa; nâng cao tình cảm với tổ quốc, quê hương và
thái độ sẵn sàng nâng cao chất lượng học tập để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
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- Điều lớn nhất chúng tôi đạt được từ hiệu quả hoạt động trên là đã củng cố
niềm tin cho CBGVCNV và học sinh vào những chủ trương của Đảng, nhà nước về
vấn đề biên giới hải đảo; Những biện pháp giải quyết hòa bình, kiên trì để chống lại
việc kích động gây xáo trộn đời sống xã hội; sự tri ân những con người dũng cảm
bất khuất đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa, Trường sa và phân biệt những âm mưu,
thủ đoạn xâm lược, bành trướng của kẻ thù.
- Hoạt động giáo dục nầy do yếu tố đa biện pháp, đa màu sắc nên đã tạo
không khí hấp dẫn, sôi nỗi liên tục trong nhà trường và không hề có những trở
nagij, mâu thuaanr5 với các hoạt động khác. Trái lại, nó đã tham dự tích cực vào
quá trình tác động đa chiều với các em để có hiệu quả giáo dục cao.
- Chất lượng học tập và hạnh kiểm của trường: 3 năm qua, điều rất đáng
phấn khởi là nhà trường luôn luôn ở vị trí cao về CL mọi mặt:
Hạnh kiểm bình quân 3 năm:
Khá và tốt : 95,7%
TB: 0,9%
yếu kém:0
Học lực:
NĂM HỌC
GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

36.2%

30.3%

32,0%

1,50%

33%

30,3 %

31%

0,2%

GIỎI TP

GIỎI TỈNH

2011-2012
1109 HS
Bỏ học
0,1%
2012-2013
0,1%

231 HS
Nhất TĐ

17 (VH)

238 HS

17

Nhất TĐ

(VH)

2013-2014

16
Dự kiến
35%

Dự kiến

Dự kiến

Dự kiến

212 HS

(VH)

31%

33%

0,1%

Nhất TĐ

Nhất toàn
đoàn

Để kết luận cho đề tài này chúng tôi xin trích một bài báo nói về cuộc tiếp
xúc của Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam với các bạn trẻ:
“.....Nhiều bạn trẻ băn khoăn rằng, bên cạnh việc học tập chuyên môn thì
muốn quan tâm với đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhưng các em chưa biết bắt
đầu từ đâu. Phó Thủ tưởng Vũ Đức Đam chia sẻ, trước hết phải học thật giỏi,
không những có kiến thức, kỹ năng sống, ngoại ngữ mà còn quan tâm tới vận mệnh
dân tộc, tới chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
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Phó Thủ tướng cũng đề nghị, với thời đại văn minh này phải dựa trên luật
pháp quốc tế, trên tinh thần chủ động, hòa bình, không dùng vũ lực, không đe dọa
bằng vũ lực, dựa vào các Quy tắc ứng xử và Công ước Luật biển 1982 để bảo vệ
chủ quyền và lãnh thổ đất nước.“Muốn làm gì phải biết nói, phải đọc Công ước
luật biển, vấn đề chủ quyền biển đảo để hiểu đúng vấn đề, hành xử cho đúng.
Ứng xử đúng thì quyền lợi được đảm bảo”. Phó Thủ tướng cho hay.Qua đây, Phó
Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ban Tuyên
giáo Trung ương nhanh chóng công bố cuốn 100 câu hỏi về biển đảo lên Website
của Chính phủ, tạo điều kiện cho mọi người được đọc, tiếp cận, nhất là thanh niên,
đó là điều đặc biệt thiết thực...”
Qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền đã được nhà trường tiến
hành chúng tôi thấy rằng với những tinh thần chỉ đạo như trên là hoàn toàn khả thi
trước tình hình thực tế hiện nay của các trường học, đặc biệt ở trường Trung học cơ
sở./.
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8. Đề nghị:
-Ngành giáo dục các cấp nên có chỉ đạo về nội dung tuyên truyền giáo dục
nầy như yêu cầu các trường có Pano áp phích tuyên truyền, treo bản đồ có Hoàng
Sa-Trường Sa, lập tủ sách Chủ quyền trong mỗi thư viện.
-Nên định hướng cho các trường tổ chức ngoại khoá với chủ đề này phù
hợp với bậc học, cấp học.
-Sở giáo dục nên biên soạn kịp thời những tài liệu cần thiết như một số tỉnh
thành quanh chúng ta đã làm: Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng..để các trường có điều kiện
giáo dục các em, tránh nhầm lẫn, sai sót...
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9. Phần phụ lục:
CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN NÓI VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN-GIÁO
DỤC CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CỦA TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
CHÚNG EM HÁT-NÓI-VẼ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO
tuoitre.vn/Giao-duc/..
Từ ngày 20 tháng 8 năm 2012 hưởng ứng tuần lễ sinh hoạt tập chể chào đón năm học mới, trường THCS Lý
TựTrọng sẽ liên tục tổ chức cho các chi đội tổ chức hội thi Nói -Hát-Vẽ về chủ quyền biển đảo thiêng liêng Hoàng Sa,
Trường Sa để thể hiện lòng yêu quê hương, quyết tâm học tập xây dựng và bảo vệ tổ quốc bên cạnh phong trào
"Tấm Lưới nghĩa tình" đang được các thầy cô thực hiện

Hát về chiến sĩ đảo xa

Nói về chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa
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Hướng lòng về Biển Đông

" Hoạt động NGLL :Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và khẳng
định chủ quyền biển đảo VIỆT NAM
Từ năm học 2011-2012 đến nay học sinh THCS Lý Tự Trọng tiếp tục tuần lễ học tập và làm theo
TG Đ.Đ HCM với những phân tích gắn với thực tiễn về 5 điều Bác dạy và gắn với cuộc đời cách
mạng của chủ tịch HCM.Khối 6 và 7 với những chuẩn bị công phu đã làm cho toàn trường hiểu
sâu sắc hơn về những tâm huyết của Bác để lại qua 5 diều răn dạy.Cùng lúc khối 8 và 9 giới thiệu
Công ước Quốc tế về luật biển, những âm mưu và vi phạm nghiêm trọng của Trung Quốc đối với
lãnh hải Việt Nam.Các em đã bày tỏ lòng yêu hòa bình, quyết tâm học tập để sẵn sàng bảo vệ và
xây dựng tổ quốc.(LĐO) B.T - 6:10 AM, 21/08/2013
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Giáo dục Thời Đại Học sinh Quảng Nam với tình yêu biển đảo (29/10/2013)
Nếu ở huyện miền núi Tây Trà, Quảng Ngãi có sáng kiến "Đêm thứ 7 nội trú” của thầy giáo trẻ Huỳnh
Tấn Khiêm giúp thầy trò thân thiện, gắn bó với trường hơn, thì ở Quảng Nam, thầy hiệu trưởng
Nguyễn Tấn Sĩ – trường THPT Lý Tự Trọng, TP. Tam Kỳ lại có sáng kiến độc đáo "Giáo dục học sinh
THCS về chủ quyền biển đảo”. Đây là đề tài đã được triển khai 3 năm qua giúp các em hứng thú, say
mê trong học tập và khơi gợi tình yêu biển đảo, lòng yêu nước. Theo thầy Nguyễn Tấn Sĩ, nhà trường
kỳ vọng các em học sinh sẽ là những tuyên truyền viên tích cực về biển - đảo và thật đáng mừng, điều
đó đang trở thành sự thật.

______________________________________________________
Xã hội Giáo dục BÁO QUẢNG NAM
Trường Sa, Hoàng Sa trong trái tim em
Thứ Ba, 24/09/2013, 09:15 [GMT+7]

Những buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường THCS Lý Tự Trọng (TP.Tam Kỳ) về chủ đề biển - đảo được triển
khai trong 3 năm học qua đã giúp học sinh nhà trường nâng cao nhận thức, tình yêu biển - đảo quê hương.
Nâng cao nhận thức
Cứ vào đầu giờ buổi sáng và cuối giờ chiều của ngày thứ Hai hằng tuần, sau lễ chào cờ, trường THCS Lý Tự Trọng
(TP.Tam Kỳ) tổ chức tiết sinh hoạt ngoại khóa tìm hiểu về chủ quyền biên giới, biển - đảo, thu hút đông đảo học sinh
tham gia. Trong đó phần thi viết “Thư gửi Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu”, thi vẽ “Trường Sa, Hoàng Sa trong trái tim
em”, nhà trường dành cho học sinh khối lớp 6, 7. Riêng với học sinh khối lớp 8 và 9 sẽ thi thuyết trình tìm hiểu về chủ
quyền biên giới biển - đảo và các văn bản pháp luật như Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển,
những vi phạm của Trung Quốc trên biển Đông những năm gần đây... Trừ phần thi viết, các hình thức thi còn lại đều
được tổ chức vào giờ chào cờ mỗi đầu tuần. Vì thế, không khí ở trường vào giờ này luôn sôi nổi, hào hứng. Và đây
cũng là một trong những giờ được các em học sinh háo hức mong đợi. Không chỉ thuyết trình suông, một số chi đội
còn có sáng kiến lồng ghép những hoạt cảnh, tranh minh họa, thơ, nhạc... vào phần thi của đội mình, góp phần tăng
sự hấp dẫn, có tính thuyết phục và thu hút sự chú ý của thầy cô, phụ huynh và bạn học. Nhiều phụ huynh khi đưa
con đi học buổi sáng hay đón con vào buổi chiều đầu tuần, cũng đã cố tình nán lại để được nghe, được xem các lớp
thể hiện tình yêu biển - đảo.

Em Đỗ Bích Ngọc, lớp 9/4, thuyết trình về chủ quyền của Việt Nam đối
với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong một buổi sinh hoạt ngoại
khóa. Ảnh: Nguyễn Điện Ngọc
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Em Đỗ Bích Ngọc, học sinh lớp 9/7, bộc bạch: “Qua những lần sinh hoạt ngoại khóa như thế này, em càng yêu đất
nước Việt Nam mình hơn và tự dặn lòng phải học tập, rèn luyện thật tốt để sau này góp phần vào sự nghiệp bảo vệ
và xây dựng Tổ quốc”. Còn Nguyễn Dương Tuấn Anh, học sinh lớp 9/4 thì chia sẻ: “Không chỉ có thêm những kiến
thức về Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển mà em còn biết các thế lực đã và đang xâm lấn
vùng biển - đảo của Việt Nam như thế nào. Dù em không được trực tiếp bảo vệ Tổ quốc nhưng em xin hứa là sẽ ra
sức thi đua học tập thật tốt để sau này có đủ khả năng và trình độ để phục vụ, bảo vệ đất nước”.

Truyền tình yêu biển - đảo
Từ thực tế các em học sinh ngày càng ít quan tâm đến bộ môn lịch sử và khá hời hợt khi nắm bắt những sự kiện,
thời sự chính trị, xã hội của đất nước, trường THCS Lý Tự Trọng đã lồng ghép những nội dung này trong các buổi
sinh hoạt ngoại khóa nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh nhà trường. Với mục đích đó, 3
năm qua, nhà trường đã tập trung giới thiệu trong học sinh về lịch sử đất nước thông qua những tấm gương anh
dũng hy sinh của những anh hùng liệt sĩ, sự gian khổ của các chiến sĩ bộ đội đang ngày đêm canh giữ bảo vệ biển
trời của Tổ quốc. Trong bức thư gửi các chú bộ đội ở Trường Sa, một học sinh lớp 6 viết: “Cháu được sinh ra trên
đất liền, tuy chưa một lần đặt chân lên đảo, nhưng cháu vẫn luôn ý thức rằng Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng
liêng không thể tách rời của đất nước Việt Nam. Cháu ước mơ một ngày được ra Trường Sa, đặt chân lên hầu hết
các hòn đảo ở đây để hiểu hơn về cuộc sống của các chú bộ đội và người dân trên đảo. Đặc biệt, khi ra Trường Sa,
cháu sẽ cố gắng ghé thăm đảo Phan Vinh - hòn đảo chìm mang tên người anh hùng của quê hương Quảng Nam
chúng cháu. Các chú ơi, ở nơi đó các chú hãy cố gắng canh gác cho vùng biển quê mình thật bình yên các chú nhé.
Nơi này chúng cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt và lớn lên sẽ đóng góp một phần công sức cho đất nước như các
chú”. Về tranh, đa số các em vẽ về hình ảnh các chiến sĩ hải quân đang tuần tra, canh gác vùng biển quê hương; vẽ
cảnh những con tàu hải quân Việt Nam uy dũng trên biển, vẽ hình ảnh cột mốc chủ quyền... Em Hồ Uyên Phương,
học sinh lớp 8/3, cho biết, khi tìm đọc sách báo để bổ sung tư liệu cho bài thuyết trình của mình, em hiểu hơn sự hy
sinh của các chú bộ đội trên đảo, hiểu hơn sự gian khổ của những ngư dân ngày đêm bám biển và càng yêu quý
cuộc sống hòa bình.
Theo Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng - Nguyễn Tấn Sĩ, những buổi sinh hoạt ngoại khóa đã giúp các em học
sinh sáng tạo, tìm hiểu sâu, từ đó nâng cao nhận thức, chia sẻ suy nghĩ, tình yêu của mình về biển - đảo quê hương.
Không dừng lại ở những bộ môn do ngành giáo dục tổ chức thi, trường THCS Lý Tự Trọng còn tự tổ chức thi những
bộ môn lịch sử, công dân, địa lý để học sinh có những kiến thức về nguồn gốc của đất nước, hiểu rõ về chủ quyền
biên giới, biển - đảo. “Qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nhà trường muốn giúp cho học sinh có cái nhìn tổng quan
về biển - đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Nhà trường còn mang kỳ vọng, các em học sinh sẽ là những tuyên truyền viên tích cực về biển đảo” - thầy Nguyễn Tấn Sĩ nói. NGỌC - CHÂU

Tin yêu gửi đến Trường Sa05/02/2014 11:50
Thư gửi các chú bộ đội ở Trường Sa của các em học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (TP.Tam Kỳ, Quảng
Nam) khi xuân về là những lời tâm sự, động viên thấm đẫm tình cảm của tuổi học trò.
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Trang thư ngộ nghĩnh của một học sinh
Thông qua Báo Thanh Niên, Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng vừa chuyển giao 200 bức thư do các em học
sinh nhà trường viết để chuyển đến các chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa. Số thư này được chọn lọc trong khoảng
1.000 bức thư của các em học sinh với nội dung chủ yếu là những lời chia sẻ, tâm sự của các em đến các chiến sĩ
đang bảo vệ quần đảo Trường Sa thân yêu. Trong số 200 bức thư, nhà trường tiếp tục chọn 10 bức thư hay nhất ở
các khối lớp để tuyên dương.
Thư của Lê Hoàng Mộc Miên, học sinh lớp 7/2 chia sẻ khi tết Nguyên đán đang đến gần: “…Nhưng đó là cái tết tại
đất liền còn cái tết của Trường Sa yêu dấu, cháu chỉ có thể hình dung đó là cái tết ngập tràn gió biển, nắng nằm lên
sỏi, lên cát…Chắc các chú nhớ nhà nhiều lắm”. Cuối thư Mộc Miên kết: “Xuân Giáp Ngọ năm 2014, cháu chúc các
chú bộ đội một cái tết đầm ấm, tràn ngập niềm vui. Mong các chú giữ gìn sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ,
mang cho chúng cháu một cuộc sống yên lành. Và cháu mơ một ngày được đến Trường Sa để ngắm những trái
bàng vuông bất khuất, kiên cường trong gió biển như các chú”. Lá thư của Cao Nguyễn Khánh Quỳnh, học sinh lớp
8/2 lại không bắt đầu bằng những hình ảnh “đặc sản” nắng gió Trường Sa, quả bàng vuông mà bắt đầu bằng một lời
giới thiệu về quê hương xứ Quảng. Quỳnh viết: “Quê cháu có nhiều đặc sản và khu di tích… Nếu có dịp ghé qua các
chú hãy thưởng thức món mỳ Quảng, cao lầu Hội An và thăm một số nơi như Mỹ Sơn…”. Từ câu chuyện của quê
hương em đang sinh sống, Quỳnh tiếp tục bày tỏ những hiểu biết của mình qua cuộc thi về tìm hiểu chủ quyền biển
đảo do nhà trường phát động: “Quần đảo Trường Sa là của con người Việt Nam, của đất nước Việt Nam và nơi đây
có nhiều tấm gương đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo…”. Trong bức thư của mình, Quỳnh cũng không quên
gửi đến những lời tri ân đến các chú bộ đội với những câu từ chứa chan tình cảm, chân thật và rất trong sáng của lứa
tuổi học trò. “Cháu rất hiểu sự cực nhọc của các chú và cảm phục rất nhiều sự hy sinh, cống hiến đời mình nơi đầu
sóng ngọn gió cho nhiệm vụ cao cả, để đem lại bình yên cho chúng cháu được học hành, vui chơi. Chúng cháu
không khỏi bùi ngùi xúc động”, Quỳnh viết.
Thầy giáo Nguyễn Tấn Sỹ, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng cho biết thêm, trong những năm qua, nhà trường
liên tục phát động các chương trình tìm hiểu về chủ quyền biển đảo cho học sinh toàn trường. Viết thư gửi các chiến
sĩ bảo vệ Trường Sa là một hoạt động để tri ân những người bảo vệ Tổ quốc, nâng cao nhận thức cho học sinh về
chủ quyền biển đảo. “Chúng tôi luôn dạy các em học sinh về tình yêu Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc. Các em học sinh
phải biết tri ân, học tập những tấm gương đã hy sinh nơi đầu sóng ngọn gió. Và phải biết vạch mặt, chỉ tên kẻ thù
xâm lược… Thông qua Báo Thanh Niên, nhà trường mong muốn những tình cảm của các em học sinh sẽ sớm đến
tay các chiến sĩ nơi hải đảo”, thầy Sỹ nói.Hoàng Sơn
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Học sinh trường THCS Lý Tự Trọng gởi hơn 200 bức thư Xuân
thăm cán bộ, chiến sĩ Trường SaThứ hai - 13/01/2014 18:33

Sau 1 thời gian phát động, chiều ngày 13/1/2014, trường THCS Lý Tự Trọng, (phường An Xuân, thành phố
Tam Kỳ) đã tổ chức lễ chuyển thư gởi thăm cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và quà tặng cho các bạn học sinh xã
Trà Don, (huyện Nam Trà My).

Thông qua văn phòng đại diện Báo Thanh niên tại Quảng Nam, Thầy giáo Nguyễn Tấn Sỹ - HT trường THCS Lý Tự
Trọng đại diện cán bộ, giáo viên và học sinh gởi thư thăm cán bộ, chiến sĩ Trường Sa

Hơn 200 bức thư được tuyển chọn từ 28 lớp trong toàn trường chứa đầy tình cảm của các em học
sinh đối với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. "Nơi đảo xa, các chú phải chịu biết bao khó khăn gian khổ
để giữ vùng trời, vùng biển, tất cả vì sự bình yên của Tổ quốc. Trước thềm năm mới không gì hơn
chúc các chú mạnh khỏe, đón tết đầm ấm và yên vui. Chúng em nguyện sẽ ra sức thi đua học tập
thật tốt để khỏi phụ lòng tin của các chú". Dịp này, học sinh trường THCS Lý Tự Trọng đã gởi tặng
các bạn học sinh xã Trà Don, (huyện Nam Trà My) hơn 1.020 bộ quần áo ấm, trang phục học sinh
và hơn 320 quyển vở nhằm giúp các bạn vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc và có điều kiện đến
trường./
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Thư gởi Trường Sa

Bài thuyết trình về chủ quyền biển đảo

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC CHỦ QUYỀN
CỦA TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM năm 2013-2014
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LTT: Em yêu biển đảo quê hương (17-10-2013)

LTT:Chúng em vui tết Nguyên tiêu (27-2-

2014)

LTT: Thư gửi chiến sỹ Trường Sa (6-2-2014)
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