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Bàc Ho kinh yéu eùa chùng ta dà tùng day: Co tài ma khòng co 
due là ngUdi vó dung; co due ma khòng co tài làm viee gì cùng khó. 

Khong Tu, nhà triét hoc lói lac eùa phUdng Dòng dà tùng nói:Tién 
hoc le - Hau hoc vàn. 

Nói nhU vay thi dù biét dao due eùa mot con nguòi quan trong 
vò cùng. 

Viec giào due dao due cho mot con ngUÒi nói chung, mot hoc sinh 
nói riéng là eà mot qua trinh dai làu - nhiéu llnh vUe - nhiéu mùc do 
khàc nhau. 

Trong pham vi bài vié't này, tòi chi de cap dén mot và'n de nhò 
là giào due truyén thò'ng cho mot Idp hoc trong trUÒng t rung hoc 
phò thòng. 

Giào due truyén thò'ng cho hoc sinh trung hoc phò thòng là mot 
vièc rà't càn thié't, rà't quan trong trong viec giào due dào tao con ngUÒi 
mài phue vu cho sU nghiép còng nghiép hoà, hien dai hoà dà't nUdc 
trong xu hudng toàn càu hoà hien nay. 

Tu xUa dé'n nay, chùng ta dà quan tàm, chù y, dàu tu ve và'n de 
giào due truyén thò'ng cho hoc sinh. Co thè nói: mòi trUÒng, mòi lóp 
déu quan tàm dé'n viéc giào due truyén thò'ng rài ràc trong mòi nàm, 
d eà eà'p hoc. 

Trong nhà trUÒng, ai cùng thà'y giào due truyén thò'ng là mot 
màng còng tàc lón khòng ehi xuà't phàt tu yéu càu hoat dòng giào due 
eùa nhà trUÒng ma con là de dàp ùng nhu càu eùa dòng dào hoc sinh 
- Khòng ai khòng làm, khòng the khòng làm viec này. 
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Tuy nhién, nói dé'n giào due truyén thò'ng thi nò vò cùng da dang, 
phong phù. Co le chua co ai tong két, soan thào mot tài liéu day dù ve 
noi dung, phUdng thùc eùa hoat dòng này. Bòi vi giào due truyén thò'ng 
thi co chUdng trinh chinh khoà, ngoai khoà; Co truyén thò'ng eùa già 
dình - làng xà - qué hUdng eó truyén thò'ng eùa lóp, eùa trUdng - eùa 
ngành, eùa dia phUdng; Co truyén thong eùa Dang, Doàn - Quan doi, 
dàn toc... 

Do noi dung phong phù, hinh thùc da dang, mùc dò khàc nhau tuy 
thuòe doi tUdng - mòi trUdng, yéu càu, mùc dò, tòi xin han che'noi dung 
eùa bài vié't: Giào due truyén thò'ng cho mot Idp hoc trong mot nàm ò 
trUÒng trung hoc pho thòng. 

Mòi hoc sinh, khi bude vào trUdng trung hoc pho thòng là dà qua 
ba eà'p hoc: màm non, tiéu hoc, trung hoc ed so va dà mang trong mình 
nhiéu net truyén thò'ng nhU: già dình, dòng ho, qué hUdng, trUÒng, lóp, 
Doi - Doàn... 

Nhu vay là ò eà'p trung hoc phò thòng thi viec giào due truyén 
thò'ng là tié'p tue eùa eà mot qua trinh giào due truyén thò'ng eùa già 
dình va nhà trUdng. 

Nhiìng truyén thò'ng Idn nhU truyén thò'ng eùa Doàn, Dang, dàn 
toc... thi vàn tié'p nò'i nhU càc eà'p hoc khàc. NhUng buóc vào eà'p trung 
hoc pho thòng thi viec giào due truyén thò'ng ci day eó net cu thè riéng 
là lóp va trUÒng mói. 

Viec giào due truyén thò'ng Doàn, Dang, Dàn toc, càch mang mot 
pl^àn dUa vào ehUdng trinh chinh khoà qua càc mòn : Vàn - Su - Dia -
Giào due còng dàn - Giào due quò'c phòng. Vói nhieu noi noi dung, 
phUdng phàp khàc nhau nhU qua càc ngày ky niem lón - Càc cuòc thi 
tìm hiéu... theo sU chi dao eùa Doàn thanh nién, eùa nhà trUÒng. 

Trong pham vi mot lóp hoc, viec giào due truyén thò'ng ngoài viee 
thuc hien, cu thè hoà càc hien phàp giào due chung thi è lóp cùng eó 
nhùng viec làm riéng de góp phàn cùng nhà trUdng, Doàn thanh nién 
làm tòt hoat dòng giào due này, vùa là xày dUng va giào due truyén 
thò'ng è ddn vi Idp mdi. 

TrUde hè't khi nhan lóp chù nhiem, ngay tu nhùng buoi dàu tién 
khi tap trung hoc sinh, ngUÒi giào vién chù nhiem càn gidi thieu sd 
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lUde ve lieh su, truyén thò'ng tò't dep, dàng tu hào eùa nha trUdng. 

Vi du nhU: qua trinh trUdng thành tu khi thành lap dén nay; doi 
ngù thày co giào; nhùng hoc sinh thành dat; nhùng net dep eùa hoc 
sinh dó'i vói nhà trUdng, thày eò giào. Nhùng huàn huy chUdng eùa 
trUdng, nhùng danh hiéu hoc sinh giòi: quò'c té', quò'c già... Nhùng 
danh hiéu Nhà giào Nhàn dàn, Nhà giào Uu tu eùa càc thày eò giào; ty 
le hoc sinh dò tòt nghiép va dò dai hoc hàng nàm hay nhùng hoc hàm, 
hoc vi ma hoc sinh eùa trUdng dà eó. 

Co the kèm theo Idi gioì thieu eùa giào vién chù nhiém là cho hoc 
sinh xem càc bang , dia hinh, càc tap san, tap chi, nhùng bue ành tiéu 
biéu... de khàc sàu à'n tUdng trong hoc sinh ve mot ngòi trUÒng eó truyén 
thò'ng: làu dai - ehà't lUdng dào tao cao de hoc sinh phà'n khòi, tu tin va 
eó y thùc tié'p nói truyén thò'ng eùa trUdng. 

Ngay buoi làm viéc dàu tién à'y, giào vién chù nhiem cùng cung 
eà'p cho hoc sinh lóp mói biét ve tình càm , thài do, tràch nhiem eùa 
minh vói hoc sinh - càc bien phàp xày dUng truyén thò'ng lóp eùa riéng 
mình - va dac biét nhùng biéu hien cu thè eùa càc lóp hoc sinh cu ma 
minh chù nhiém. Hày cho hoc sinh xem nhùng bue ành càc hoat 
dòng tap thè eùa càc lóp cu; nhùng bue thu, nhùng bài vié't tiéu biéu 
eùa hoc sinh cu dò'i vói bàn thàn mình, vói nhà trUÒng, vói càc thày 
eò giào khàc. 

Khi tié'p nhàn mot lóp chù nhiem, bao giò cùng eó ho sd nhU hoc 
ba, phié'u hoc sinh, ly lieh doàn vién... TrUóe khi co cuòc gap dàu tién 
vói hoc sinh, giào vién chù nhiém phàinghién cùu ho sd, sd ho tim mot 
doi ngù càn bo lóp, sàp xép to hoc tàp... 

Ngay nhùng ngày dàu nhan lóp, giào vién dà chon mot hoc sinh 
ngoan, eó chù dep de giao nhiém vu: ghi chép, sUu tàm tu liéu de làm 
lieh su lóp, va ngay buoi dàu tién tié'p xùe vói hoc sinh d lóp mói, ngUÒi 
giào vién chù nhiém dà nói y dinh, ké hoach xày dUng truyén thò'ng 
lóp eùa minh, phàn còng, còng bò'trUóe lóp, giao nhiem vu dò cho tu 1 
dén 3 hoc sinh dàm nhiem viec này. Nhóm hoc sinh này eó tràch nhiém 
ghi chép lai tà't eà nhùng sU kien lón eó ành huòng tói lóp dù là ành 
huòng tò't, hay là xà'u déu ghi nhan - Vói tinh thàn tran trong sU that 
lieh su - Suu tàm ành eà nhàn dàu eà'p - cuò'i eà'p - ành chup tap the 
d trUÒng, d càc ndi lóp to chùe di tham quan, du lieh, càm trai... 
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Ngay tu ngày dàu nghién cùu ho sd, giào vién chù nhiém dà xàe 
dinh danh sàch hoc sinh lóp vói ngày sinh nhat eùa cà lóp. Xàe dinh 
trUóc lóp hàng thàng sé to chùe chùe mùng sinh nhat cho càc ban hoc 
sinh trong lóp; va trong suó't nàm hoc giào vién chù nhiém theo doi 
danh sàch, kièm tra, huóng dàn càn ho lóp to chùe sinh nhat hàng 
thàng, gon nhe nhung eó tàc dung vdi moi thành vién eùa lóp. 

TrUde moi sU kien eùa lóp hay mot viec làm tò't eùa mot eà nhàn; 
mot nhóm, mot to hoc sinh; mot lòi khen, mot phàn thuòng eùa eà 
nhàn hay tap thè dUde còng bò'duói eò - Ké cà mot viee làm khòng tò't, 
khòng dùng eùa mot hoc sinh, mot nhóm, mot to, dù chi là mot làn hi 
phé bình trUóc trUdng déu dUde còng khaj trUdc Idp, nói rò y nghìa, ành 
huòng eùa su viéc à'y dò'i vdi truyén thò'ng eùa lóp. 

Mot nàm hoc it nhat eó 2 làn chup ành tap the lóp - chi doàn, càc 
tò hoc tap - lUu giù lai de làm truyén thò'ng Idp. 

Do dac diém tàm ly eùa hoc sinh eà'p trung hoc pho thòng là ham 
thich hoat dòng ngoài nhà trUÒng nhU càm trai, tham quan càc di tich 
lieh su, càc danh lam thàng cành nèn trong mot nàm hoc, it nhat co 
mot làn to chùe cho Idp mot hoat dòng hoàc càm trai, hoac tham quan 
mot danh lam thàng cành. Khòng nhà't thié't phài 2, 3 ngày; khòng càu 
ne phUdng tién di lai... eó thè rà't linh hoat tuy diéu kien va hoàn cành 
eùa hoc sinh. 

Nhìn chung thi viéc to chùe này ngoài hoat dòng chung eùa Doàn 
va nhà trUdng, nhùng hoat dòng riéng eùa lóp nèn theo nguyén vong 
eùa da so' hoc sinh trong lóp ma lua chon dia diém, loai hinh mién sao 
dat yéu càu giào due, ma lai thoà man nhu càu hoat dòng eùa hoc sinh. 

Mòi mot hoat dòng nhU vay giào vién chù nhiem càn de ra mot so' 
muc dich, yéu càu ; thòng qua va thò'ng nhà't vói chi hòi cha me hoc 
sinh, càn ho Idp, va còng khai trUóe hoc sinh. Két thùc mot hoat dòng 
déu eó rùt kinh nghiem: khàng dinh cài dUdc va chUa dUde eùa hoat 
dòng dò; nhùng diéu càn rùt kinh nghiém; khen ngdi, biéu dUdng ddn 
vi, eà nhàn eó dóng góp tich cUc, biéu hien tò't qua hoat dòng dò. Dong 
thdi nèu lén nhùng biéu hien xà'u, tiéu cUc hay han che' qua hoat dòng 
dò. Nhàc nhò hoc sinh rùt kinh nghiem de ky sau hoat dòng tòt hdn. 

Trong tà't cà càc làn sd két hoc ky, tong kè't nàm hoc, giào vién chù 
nhiem déu dòn dò'c, nhàc nhò nhóm hoc sinh dUdc phàn còng ghi lieh 
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su lóp. Sau khi giào vién kièm tra ky , cho doc p h à n ghi chép eùa nhóm 
này cho lóp xem lai càc bue à n h hay hien va t lién q u a n dé'n lieh su lóp. 

Giào due t ruyén thò'ng nói chung, làm lieh su lóp de giào due dao 
due, giào due t r u y é n thò'ng là viéc l àm xuà't p h à t t u cài t à m eùa 
ngUÒi giào vién chù nh iém. P h à i eó t i nh càm tò't dep vói hoc s inh , vói 
nguyén vong tàp the lóp do sé xày dUng dUde t ruyén thò'ng tò't dep. 
Khòng chi eó tàc dung t rong nhà trUÒng ma ké eà lue dà ra trUdng -
vào ddi, trUdng t h à n h , dòi khi là t h à n h da t rói vàn eó tàc dung. 

Dong thòi eó chù y giào due t ruyén thò'ng trUÒng, lóp tò't thi se eó 
tàc dung giù gin cho hoc s inh bót di n h ù n g m a n h dòng bòt phà t , dua 
dòi. Vi hoc sinh sé eó y thùc thuòng trUe, khép mình lai de thue hien 
noi qui, khòng ngùng phà'n dà'u vUdn lén mong góp p h à n vào viéc xày 
dUng t ruyén thò'ng - lieh su Idp. 

Kmh nghiém cho thà'y giào due t ruyén thò'ng cho hoc sinh co 
nghìa là giào due hoc sinh phài luòn luòn.eó long tu t rong, eó y thùc tu 
tin ve trUÒng ve lóp.Viec làm này chinh là mot mùi t èn t r u n g nhiéu 
dich. Giào due dao due, giào due t ruyén thò'ng de hoc s inh hoc chàm 
hdn, hoc giòi hdn, vàn minh hdn t rong giao tié'p, ù n g xù; h à n g hai 
tham già càc boat dòng tàp the. Moi ngUÒi déu co y thùc thuòng trUe 
giù gin bàn t h à n va góp p h à n xày dUng t ruyén thò'ng lóp va s au này 
trong suò't cuòc dòi n h ù n g ky niem dep ve mot thòi càp sàch chinh là 
nhùng hoat dòng dà dién ra d lóp trong n h ù n g n à m hoc ta i eà'p hoc 
t rung hoc pho thòng. 

398 


