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Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo

dục đạo đức cho học sinh trong nhà

trường phổ thông

A- PHẦN MỞ ĐẦU

I- BỐI CẢNH CHỌN ĐỀ TÀI:

Thực hiện theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2007 của Bộ Chính Trị về tổ

chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau hai năm, cuộc vận

động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được tổ chức sâu

rộng trên cả nước và gặt hái được nhiều kết quả. Đã 40 năm kể từ ngày Bác ra đi,

nhưng bài học về đạo đức, lối sống nhân cách của Người luôn tỏa sáng.

Hòa theo khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn ngành

đang hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ

đạo của Ban Giám Hiệu. Tôi mạnh dạn đề xuất đưa chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ

đề: “Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời Bác” đến với toàn thể học sinh của

trường, thông qua những câu chuyện có thật về Bác.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, giá trị đạo đức, nhân cách, lối sống của không ít giới

trẻ (trong đó phần đông là học sinh trong độ tuổi phổ thông) đang có chiều hướng sa

sút do những lối sống thực dụng thì việc đưa chuyên đề kể chuyện đạo đức với chủ

đề: “Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời Bác” đến với học sinh trong nhà trường

phổ thông là việc làm hết sức cần thiết, đó chính là giải pháp tích cực nhằm nâng cao

hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông.



II- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến việc bồi dưỡng và xây

dựng những con người xã hội chủ nghĩa. Trong nhiều bài viết, bài nói chuyện

của mình Người đều nhấn mạnh: “Mu˨n xây d ng c nghĩa xã h i phʱi có con

ngɵ i xã h i c nghĩa”. Con người mới xã hội chủ nghĩa là những người có

đạo đức và tri thức, là những người vừa “hồng” vừa “chuyên” và hơn hết trước lúc đi

xa Bác Hồ có để lại cho toàn Đảng, toàn dân một bản di chúc vô cùng quý báu,

trong đó Bác ân cần dạy bảo và quan tâm đến thế hệ trẻ. Bác dạy rằng: “Đoàn viên,

thanh niên ta nói chung là t˨t, mˤi vi˞c đ˒u hăng hái xung phong, không ngʭi khó khăn

có chí tiːn th , Đʱng cʵn phʱi chăm lo giáo d c đʭo đ c cách mʭng cho hˤ, đào tʭo cho

hˤ thành nh ng con ngɵ i kː th a xây d ng c nghĩa xã h i v a “h˪ng” v a

“chuyên”.

B˪i dɵ ng thː h˞ cách mʭng cho đ i sau là m t vi˞c quan trˤng và rʳt cʵn thiːt”.

Thực hiện lời dạy của Bác và để góp phần cùng với nhà trường nâng cao chất

lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ngoài việc giảng dạy các bộ môn văn hóa, học

tập các kiến thức về khoa học, xã hội, lịch sử trên lớp, học sinh còn phải tu dưỡng và

rèn luyện về đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập với cộng đồng, kỹ năng ứng

xử, … trong đó trau dồi rèn luyện đạo đức là vấn đề hàng đầu, vì đạo đức là nền tảng

của gia đình, nền tảng của xã hội và hình mẫu cho các em học sinh học tập chính là

tấm gương sáng ngời về đạo đức - nhân cách - lối sống của Bác Hồ kính yêu - Chủ

tịch Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua những câu chuyện kể có

thật về cuộc đời, sự nghiệp về nhân cách đạo đức của Bác là một hoạt động chính trị

trong nhà trường phổ thông góp phần chuyển biến nhận thức của học sinh, qua đó

giúp các em có ý thức trong từng việc làm, từng hành động, giúp các em sống có lý

tưởng, có ước mơ hoài bão, nhận thức được giá trị cuộc sống. Vì lí do đó, tôi chọn đề

tài: “Giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông

qua chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề “Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời

Bác”

III- PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

Học sinh 3 cấp học của trường Phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre

trong suốt 2 năm học 2008 - 2009 và 2009 - 2010 để nghiên cứu các phương pháp



giáo dục cho học sinh qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

thông qua hình thức của hoạt động ngoại khóa.

IV- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

- Thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh

trong nhà trường phổ thông” qua chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề: “Dưới cờ Tổ

Quốc - Em hứa làm theo lời Bác” không ngoài mục đích góp phần cùng với nhà trường

đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức học sinh với mong muốn được thấy tư tưởng, đạo đức

của Người in dấu trong tư tưởng học sinh, qua đó học sinh có ý thức từ những việc

làm, việc học, việc ứng xử với mọi người chung quanh của học sinh - những người

chủ tương lai của đất nước.

- Giới thiệu những đức tính giản dị, mẫu mực cũng như nhân cách lối sống của

Bác đến gần học sinh, qua đó các em soi rọi lại bản thân mình.

V- ĐIỂM MỚI TRONG NGHIÊN CỨU:

* Điểm mới:

Đây là một chuyên đề rất mới mang tính nhân văn sâu sắc được hình thành từ

việc tiếp thu những điều đã học được từ những đợt học tập bồi dưỡng chính

trị và vận dụng một cách khoa học vào công tác chuyên môn một cách thực tiễn bằng

những việc làm cụ thể:

- Học sinh sưu tầm tranh ảnh, tài liệu, những câu chuyện kể về Bác Hồ.

- Học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông tự viết đề cương và

đưa ra chỉ tiêu về học tập, lao động thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo gương

Bác một cách cụ thể giúp các em hoàn thiện đạo đức của mình.

- Giáo viên tiểu học soạn đề cương và đưa chỉ tiêu thi đua cụ thể cho học sinh

tiểu học thực hiện.

* Sáng tạo:
Chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề “Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời

Bác” là một vận dụng sáng tạo của bản thân qua việc được bồi dưỡng học tập làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Sau giờ chào cờ đầu tuần học sinh sẽ kể những câu chuyện về Bác,

trước thầy cô, trước tập thể bạn bè và hơn hết là trước cờ Tổ quốc các em đã hứa với

Bác sẽ học tập thật tốt sẽ trau dồi đạo đức nhân cách, lối sống thật tốt để xứng đáng

với mong muốn của Bác.

B- NỘI DUNG



I- CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Xã hội phát triển kéo theo nhiều hệ lụy như sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự hội

nhập của nhiều nền văn hóa của các nước phương tây, của lối sống thực dụng… Gia đình,

chamẹ phải bươn chảy trong cuộc mưu sinh, bỏ quên con cái, dẫn đến sự buông lỏng trong

quản lý, điểm tựa là gia đình đối với các em không còn nữa.

Đã có thời gian chúng ta chỉ coi trọng việc dạy văn hóa sao cho học sinh học thật

giỏimà quên đi điều quan trọng là dạy cho học sinh “Học làm Người”, quên đi việc tạo cho

các em có một sân chơi với các trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, các em

không được cung cấp những kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng. Ngoài việc

học văn hóa, thời gian còn lại một số em lao vào các trò chơi vô bổ, bạo lực, số còn lại

thì không quan tâm đến mọi việc xảy ra chung quanh, lạnh lùng, vô cảm chỉ biết sống

cho riêng mình. Đã có những lời cảnh báo từ báo đài lên tiếng chỉ trích, phê phán lối

sống của các em thanh, thiếu niên. Các em sẵn sàng thanh toán nhau chỉ vì một ánh nhìn

cho là không thiện cảm, các em chế nhạo xem thường bạn, chỉ vì bạn ăn mặc không

đúng mode,… tệ hại hơn các em còn hành hung, thầy cô giáo ngay trên bục giảng… Tất

cả những hành động ấy đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh những người làm công tác giáo

dục.

Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2007 của Bộ Chính Trị về tổ chức “Học tập và

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và công văn số 307/KH-Bộ GDĐT về kế

hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích

cực” như một làn gió mới mang đến sự lạc quan và là kim chỉ nam để thôi thúc tôi

thực hiện ý tưởng tổ chức xây dựng hội thi kể chuyện đạo đức chủ đề: “Dưới cờ tổ

quốc - Em hứa làm theo lời Bác” cho toàn thể học sinh trường.

II- THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ:

- Trước thực trạng ấy, sự ra đời của chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề:

“Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời Bác” là một việc làm cần thiết để

giúp các em tìm lại cái “tính thiện” sẵn có của con người qua hình mẫu sáng ngời về

đạo đức, về nhân cách và lối sống mẫu mực của Bác Hồ kính yêu.

Trong quá trình thực hiện đề tài đã có những khó khăn, thuận lợi nhất định.

* Thuʻn l i:



- Văn bản chỉ đạo của Sở Giáo Dục – Đào Tạo tỉnh Bến Tre, của Phòng Giáo

Dục Thành phố Bến Tre, của Ban Giám Hiệu nhà trường hướng dẫn về học tập và

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Bản thân là giáo viên chuyên trách, phụ trách các hoạt động ngoại khóa của

trường.

- Giáo viên Chủ nhiệm lớp hỗ trợ nhiệt tình trong việc xây dựng đề cương cũng

như thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

- Thư viện trường hỗ trợ cung cấp các đầu sách có liên quan đến chuyên đề cho

học sinh tham khảo.

- Sự đồng thuận nhất trí cao của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Đoàn trường, Đội Thiếu niên Tiền phong đôn đốc kiểm tra thực hiện việc xây

dựng đề cương của các lớp đúng nội dung, đúng thời gian.

* Khó khăn:

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner là trường có 3 cấp học nên khi thực hiện

chuyên đề tôi phải xây dựng kế hoạch theo từng độ tuổi của 3 cấp học. Là chuyên đề

mới, lại thực hiện xuyên suốt trong hai năm học nên phải theo sát học sinh để nhắc

nhở, động viên học sinh.Học sinh chưa quen với việc xây dựng đề cương hội thi vẫn

còn một số ít học sinh chưa thực sự nhận thức và hòa nhập vào không khí của hội thi.

III- CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

Trong năm học 2008 - 2009 và 2009 - 2010 tôi đã xây dựng kế hoạch thực hiện

chuyên đề và triển khai trong toàn thể học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 dưới hình thức kể

chuyện dưới cờ vào đầu tuần mỗi buổi sáng thứ hai.

Quá trình thực hiện:

1- Xây d ng kː hoʭch:

Mỗi lớp chọn một câu chuyện kể có thật về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để

xây dựng thành một đề cương hoàn chỉnh, có đăng ký chỉ tiêu thi đua thực hành theo

gương Bác cụ thể. Kế hoạch đưa chia thành 2 giai đoạn, được thực hiện xuyên suốt

trong 2 học kỳ của năm học.

Vòng sơ tuyển

Giai đoạn 1 gồm 14 lớp: Từ 15/9/2008 đến 29/12/2008

Giai đoạn 2gồm 10 lớp : Từ 5/1/2009 đến 20/4/2009.

Vòng chung kết:



Chọn 9 đề cương xuất sắc nhất của ba bậc học để thi vòng chung kết, được tổ

chức vào ngày sinh nhật Bác 19/5/2009

2- Phát đ ng h i thi:

Để chuyên đề có sức lan tỏa sâu rộng đến học sinh, tôi tiến hành các bước sau

đây:

* Thông tin tuyên truyền: Đưa nội dung hội thi trên bảng thông tin Đoàn, Đội,

Hội của trường.

* Lồng ghép vào các chương trình phát thanh giữa giờ của trường như: phát

thanh Măng Non, phát thanh Hoa Học Đường.

3- Ph˨i h p:

* Phối hợp với Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền

phong của trường để cùng thực hiện.

* Phối hợp với Thư viện trường giới thiệu những quyển sách về tiểu sử, thân thế,

cuộc đời hoạt động Cách mạng cũng như những câu chuyện kể về Bác Hồ kính yêu.

* Giáo viên chủ nhiệm lớp để lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp thực hiện thi

đua theo chỉ tiêu đề ra.

* Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

4- Góp ý xây dựng đề cương:

* Hướng dẫn các lớp đến thư viện tìm tư liệu, hình ảnh về cuộc đời sự nghiệp

của Bác, những câu chuyện kể về Bác.

* Hướng dẫn các lớp xây dựng đề cương hoàn chỉnh về nội dung và hình thức.

* Đề cương có đăng ký chỉ tiêu thực hành theo tấm gương đạo đức của Bác về

đạo đức, nhân cách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo gương Bác một cách cụ

thể.

* Hướng dẫn các lớp chọn học sinh có giọng kể hay, sâu lắng, có khả năng

diễn đạt trước tập thể để chuyển tải nội dung câu chuyện đến người nghe.

5- Đưa âm nhạc vào câu chuyện kể:

Để tạo sự thu hút và lắng đọng nơi người nghe, việc đưa âm nhạc vào trong mỗi

câu chuyện là hết sức cần thiết. Nội dung những bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác

Hồ được xen vào trong lúc kể gây được hiệu quả cao, bởi âm nhạc đã góp phần

chuyển tải những tình cảm yêu thương về Bác đến với người nghe.

IV- HIỆU QUẢ:



Qua 2 năm thực hiện chuyên đề giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hội thi

kể chuyện đạo đức chủ đề: “Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời Bác” đã gặt hái

được những thành công nhất định. Chuyên đề đã có sức lan tỏa sâu rộng đến từng tập

thể lớp, từng cá nhân học sinh, chuyên đề đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi

nổi trong toàn thể học sinh từ các em lớp một đến các học sinh lớp mười hai. Các em

đã xây dựng kế hoạch thật chu đáo và hoàn chỉnh. Các đề cương được trình bày đẹp

với ảnh Bác Hồ được đặt trang trọng nơi trang bìa, hình thức đẹp, nội dung

phong phú với từng mẫu chuyện kể có thật về tấm gương sáng ngời của Bác,

mỗi câu chuyện của các em chọn là một bài học sâu sắc, quý báu về đạo đức

nhân cách, lối sống mẫu mực của Bác. Các em đã thể hiện lòng tôn kính Người bằng

quyết tâm của mình qua kết quả như sau:

1- Những kết quả cụ thể đạt được:

* Có 24/24 lớp đăng ký tham gia hội thi đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

* Ở vòng sơ kết, các lớp Trung học phổ thông và Trung học cơ sở xây dựng

hoàn chỉnh 14 đề cương có đăng kí chỉ tiêu thực hiện làm theo lời Bác một cách cụ

thể, giáo viên Tiểu học xây dựng 10 đề cương cho học sinh tiểu học.

* Vòng chung kết, các lớp xây dựng 9 đề cương hoàn chỉnh của 3 bậc học, các

đề cương được Ban giám hiệu, Chi bộ trường và Đảng ủy liên cơ đánh giá xuất sắc.

* Học tập văn hóa: Các lớp hoàn thành các chỉ tiêu mà lớp đã đăng ký về giờ

học tốt, ngày học tốt.

* Lao động, vệ sinh môi trường: Các em đã góp phần lớn vào việc bảo vệ, gìn

giữ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tham gia lao động công ích, các công trình

thanh niên, công trình măng non như trồng cây xanh, chăm sóc vườn hoa, xây bồn

hoa…

* Đạo đức: Việc vi phạm nội quy trường, nội quy lớp học đã được kéo giảm

đáng kể - các em lễ phép với thầy cô, người lớn tuổi, thân ái, chia sẻ với bạn bè,

người thân. Có tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách bằng những việc

làm cụ thể và đầy ý nghĩa như: “Gửi tặng áo trắng” với 20 bộ đồng phục học sinh,

hay với phong trào “Quyển vở tặng bạn” đã có 500 quyển vở và dụng cụ học tập đã

được trao tặng tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Thực hành tiết kiệm chống lãng phí: Theo gương Bác toàn trường đã sôi nổi

ra quân trong phong trào kế hoạch nhỏ. Phong trào này đã trở thành hoạt động truyền



thống mang ý nghĩa giáo dục về tính tiết kiệm và thực hành tiết kiệm chống lãng phí

theo gương Bác một cách cụ thể nhất.

. Một số học sinh tiểu học phần nào đã ăn hết phần cơm của mình không bỏ thừa

trong thức ăn, mỗi lớp có một ống heo đất tiết kiệm, học sinh phần nào đã biết tắt

quạt, tắt đèn, khóa kỹ vòi nước sau khi sử dụng.

. Sử dụng và phân bố thời gian hợp lý cho việc học, việc chơi, việc sinh

hoạt để không lãng phí thời gian vào các trò chơi vô bổ.

. Giới thiệu được 24 mẫu chuyện kể có thật về tấm gương đạo đức của Bác đến

với hơn 20.000 lượt học sinh lắng nghe.

. Tạo được sự đồng thuận và ủng hộ từ phía Ban Giám hiệu, giáo viên, các bậc

cha mẹ học sinh và hơn hết tạo được tiếng vang tốt từ phía các cơ quan hữu quan như:

Thành đoàn Bến Tre chọn giới thiệu cho các Trường Tiểu học và THCS trên địa bàn

Thành phố đến học tập, Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Bến Tre, Sở LĐTB - XH

tỉnh Bến Tre, Đảng Ủy Liên cơ, báo đài địa phương cũng như của Thành phố Hồ Chí

Minh cụ thể như sau:

- Chuyên trang nhịp sống trẻ của Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trên

chuyên mục theo gương Bác phát hành ngày 18/02/2009 và ngày 25/02/2009 đăng

bài giới thiệu về Hội thi kể chuyện đạo đức chủ đề: “Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm

theo lời Bác” của trường.

- Ngày 25/05/2009, Báo Đồng Khởi có đăng bài viết về mô hình kể

chuyện đạo đức của trường.

- Đài phát thanh và Truyền hình Bến Tre ghi và phát hình.

- Mô hình kể chuyện đạo đức chủ đề: “Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời

Bác” được Tỉnh Đoàn Bến Tre chọn và phát hình giới thiệu trong Đại hội Thanh niên

tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009 và được UBND Tỉnh tặng bằng khen.

- Mô hình kể chuyện đạo đức là thương hiệu riêng biệt của Trường PT

Hermann Grneiner Bến Tre đã được phổ biến và nhân rộng.

2- Những kinh nghiệm rút ra khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:

. Khi thực hiện đề tài phải thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt có chiều sâu.

. Theo sát học sinh để động viên và hỗ trợ, hướng dẫn học sinh cách thể hiện đề

tài, cách trình bày, cách kể chuyện, phối hợp thật chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm

lớp đồng thời xin ý kiến chỉ đạo và sự giúp đỡ kịp thời của Ban Giám hiệu từng lúc,

từng giai đoạn, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện đúng tiến độ thời gian



thực hiện đề tài, có đánh giá, nhận xét rút kinh nghiệm, cụ thể sau mỗi phần dự thi

của học sinh.

C- PHẦN KẾT LUẬN

I- NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Trong quá trình thực hiện và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, tôi đã rút ra được

những bài học quí giá để bổ sung cho kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ của mình như

sau:

- Thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Giám hiệu, bám sát chủ đề kế hoạch thực hiện.

- Có bước chủ động trong công việc, nắm bắt sự kiện một cách nhanh nhất để

đưa vào xây dựng kế hoạch đúng thời điểm.

- Luôn tạo sự đổi mới, sáng tạo trong công việc để tăng sự thu hút từ phía học

sinh.

- Phối hợp nhịp nhàng với các đoàn thể trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm

lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Luôn lắng nghe ý kiến về những khó khăn của học sinh khi thực hiện chuyên

đề để cùng tháo gỡ những vướng mắc của học sinh.

- Bám sát giáo viên chủ nhiệm lớp vì GVCN là người có vai trò quan trọng trong

việc nhắc nhở động viên học sinh lớp mình tham gia và thực hiện các chỉ

tiêu đề ra của lớp mình.

II- Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Sáng kiến kinh nghiệm về giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho

học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề:

“Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời Bác”, mang một ý nghĩa rất quan trọng

và là việc làm hết sức cần thiết, bởi lẽ các em sẽ học được ở Bác những đức tính

tốt qua những câu chuyện kể về Bác. Các em học được ở Bác lòng yêu thương sự

đồng cảm, chia sẻ nỗi đau của đồng bào, đồng chí qua câu chuyện: “Chú ngã có

đau không?” Hay học được ở Bác tính tiết kiệm - tiết kiệm thời gian, tiết kiệm

tiền của từ việc lớn đến việc nhỏ qua câu chuyện: “Thời gian quí báu lắm” hay câu

chuyện “Bác Hồ về thăm quê hương” các em sẽ thấy được nỗi lòng của một vị lãnh

tụ khi trở về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách. Qua đó các em sẽ học được tình

yêu quê hương, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào… và sẽ xúc động hơn, ý nghĩa hơn khi

các em thấy được hình ảnh một vị lãnh tụ khi đến thăm các em bé mồ côi ở trại Kim



Đồng, hay trong đêm giao thừa lạnh buốt, Bác đến thăm gia đình chị gánh nước thuê

rất nghèo ở ngoại thành Hà Nội, tất cả hình ảnh ấy là bài học quí báu mang ý nghĩa

giáo dục sâu sắc để các em tự hoàn thiện mình.

Hiện nay ngành giáo dục đang phát động phong trào thi đua: “Xây dựng

trường học thân thiện - Học sinh tích cực” thì việc học tập và làm theo tấm gương

đạo đức của Bác Hồ kính yêu là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua đó,

giúp các em nhìn lại những việc làm của mình từ trong hành động, trong suy nghĩ để

các em hoàn thiện hơn về nhân cách, về lối sống của mình, các em sẽ tích cực tham

gia các hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng, hòa đồng, thân ái, đồng cảm chia sẻ với

mọi người chung quanh và hơn hết là sống tốt, sống có ý nghĩa và có một niềm tin

thiết tha hơn về cuộc sống hiện tại.

III- KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI KẾT QUẢ CỦA SÁNG KIẾN

KINH NGHIỆM, HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI:

Như đã trình bày ở phần hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm về giải pháp nâng

cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên

đề kể chuyện đạo đức đã được ứng dụng một cách rộng rãi cho các trường trong

Thành phố và các huyện. Mô hình này sẽ dễ dàng thực hiện cho học sinh các trường

theo nhiều hình thức phong phú hơn, sao cho các em cảm nhận được những lời dạy

của Bác từ đó sẽ hướng các em đến những việc làm tốt. Cụ thể hơn, hiện nay nhiều

trường học phổ thông từ bậc Tiểu học đến Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

đều có hoạt động kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu vào những

buổi chào cờ đầu tuần và thực tế hiện nay tại trường phổ thông Hermann Gmeiner

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã bước vào năm thứ hai với

phiên bản mới mang tên chuyên mục theo gương Bác với nội dung: Tiếp tục hưởng ứng

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của

Bác hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà trường đã tiếp

tục tổ chức hội thi Nhà Hùng Biện Trẻ Tuổi với chủ đề: “Di chúc của Bác - dẫn

đường chúng con đi” đã được học sinh hưởng ứng và đã qua vòng thi bài viết để

bước vào vòng thi thuyết trình vào ngày thành lập Đoàn 26/3 và vòng hùng biện vào

ngày sinh nhật Bác 19/5/2010.



Chuyên đề giáo dục đạo đức học sinh thông qua hội thi kể chuyện đạo đức là

mô hình hoạt động mang tính lâu dài và bền vững, bởi giáo dục đạo đức cho học sinh

trong nhà trường phổ thông hiện nay là một hoạt động thiết thực mang tính cấp bách.

Trong hai năm thực hiện, chuyên đề đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về

nhận thức và hành động trong toàn thể học sinh, chuyên đề đã phần nào cùng với nhà

trường hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống, cách ứng xử, cách quan tâm, chia sẻ

và lòng nhân ái của học sinh qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

Minh.

Chuyên đề có được sự thành công trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa người

thực hiện đề tài với Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, thư viện,

toàn thể học sinh trường PT Hermann Gmeiner Bến Tre và hơn hết là sự quan

tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban Giám Hiệu nhà trường. Điều ấy

đã tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin, chủ động sáng tạo trong công việc của người làm

công tác ngoại khóa để góp phần cùng với nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục

đạo đức cho học sinh một cách toàn diện.

IV- NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT.

Qua 2 năm triển khai đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học

sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức “Chủ đề dưới cờ

Tổ quốc - Em hứa làm theo lời Bác” tại trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre

rất hiệu quả, từ những kinh nghiệm đạt được trong quá trình thực hiện, tôi có mấy ý

nhỏ đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre.

1- Để phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

theo năm nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo phát động đi vào chiều sâu nhất thiết

phải tạo cho các em có một sân chơi mang tính tập thể, qua đó các em sẽ được rèn

luyện kỹ năng sống, cùng các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân

tộc.Trên thực tế các trường phổ thông cũng có thực hiện phong trào này nhưng chưa

triệt để chỉ mang tính hình thức vì chỉ chú trọng vào việc giảng dạy văn hóa trên lớp

mà không chú trọng đến các sân chơi trong khi các em rất cần một đêm lửa trại, một

buổi sinh hoạt với các trò chơi dân gian như nhảy sạp, đập heo, nhảy bao, nhảy lò cò,

chơi banh đũa,… được nhà trường tổ chức định kỳ hàng tháng theo chủ điểm giáo

dục.

2- Trong đợt vận động hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ

Chí Minh, Phòng giáo dục, Sở giáo dục cũng có phát động và tổ chức hội thi



nhưng chỉ dừng lại ở đối tượng là giáo viên mà chưa tổ chức cho học sinh. Thiết nghĩ

Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục nên tạo điều kiện cho học sinh các trường gặp nhau

qua hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đấy chính là động lực góp

phần chuyển biến nhận thức về cách sống, cách học tập của các em học sinh.
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