Hc và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh c tp th s phm Trng Ph thông Hermann
Gmeiner à Nng xem là vic làm thng xuyên, liên tc, là mc tiêu thi ua dy tt - hc tt. Vi quyt tâm cùng
nhng gii pháp c th, thi gian qua, thy và trò nhà trng ã t chc hc và làm theo Bác, bc u t thành tích
áng ghi nhn. ây là n v in hình tiêu biu nhiu nm lin v các hot ng hc tp và làm theo t tng, o c, phong
cách ca Ngi.
Trao i vi phóng viên, cô Nguyn Th Minh Tuyt: Bí th Chi b - Hiu trng nhà trng cho bit: Thc
hin Ch th s 05 ca B Chính tr v “y mnh hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh”, chi y,
chi b, Ban giám hiu nhà trng ã ch o hc tp và làm theo Bác tt c mi hành ng t vic làm n t tng.
i vi giáo viên, hc và làm theo Bác trong tác phong tp trung v o c, chun mc ngh nghip cng
nh cách ng x vi hc sinh, vi ph huynh. Làm th nào mi thy giáo, cô giáo tht s là tm gng o c cho hc
sinh noi theo. i vi hc sinh, nhà trng ã vn dng t tng Bác vào vic giáo dc o c hc sinh theo ch tng nm
hc.
Cô Tuyt cho bit, hin ti, Chi b nhà trng có 14 ng viên trong tng s 76 giáo viên, nhân viên.
100% giáo viên t chun và trên chun, luôn tn ty vi công vic và ý thc c vic t hc nâng cao trình , phù
hp vi công tác giáo dc hin nay. vic hc tp và làm theo gng Bác tr thành vic làm thng xuyên, thói
quen hàng ngày, sau khi quán trit trong hi ng s phm, chi b xây dng k hoch, t chc thc hin chuyên
“Hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh” ti n v. Chi b lãnh o xây dng thc hin 3 mô hình
trong chi b, trong qun chúng ti n v và trong hc sinh.
ó là mô hình “ ng dng hiu qu công ngh thông tin trong qun lý” ca Ban giám hiu nhà trng,
góp phn gim thi lng công vic cho giáo viên, tng tính hiu qu trong công vic; mô hình “Chúng em hc
tp và làm theo tm gng o c Bác H” ca oàn i nhà trng, trong ó có ni dung Vit Nht ký làm theo li Bác,
góp phn nhân rng ý thc làm vic tt hàng ngày ca hc sinh và mô hình “Hot ng tri nghim sáng to” ca
Ban hot ng ngoài gi, thông qua các hot ng ngoi khóa góp phn trang b cho th h tr tri thc cn thit, s
nng ng, t tin, có k nng sng áp ng, hi nhp xu th thi i.
i vi chi b, to iu kin ng viên hc tp, quán trit chuyên hàng nm. Trong qun chúng, chi b ch o
Ban giám hiu nhà trng to iu kin tt cho toàn th qun chúng d bui quán trit các chuyên theo tng nm,
có kim tra tinh thn, thái hc tp. T chc cho 100% giáo viên, nhân viên vit bn ng ký. T chc cho tng
thành viên t ánh giá bn thân qua 1 nm thc hin chuyên nm trc. Trên c s ó, tng ng chí soi ri bn thân
vit ng ký c th trc chi b. Hàng tháng t kim và nhc nh, góp ý nhau thc hin úng ni dung ng ký.
T “Nht ký làm theo li Bác”...
Mt trong nhng mô hình c Chi b, Ban Giám hiu Nhà trng thng xuyên trin khai thc hin ó là
“Nht ký làm theo li Bác”.
u mi nm hc, lãnh o Trng Ph thông Hermann Gmeiner à Nng phát ng mô hình ghi nht ký
làm theo li Bác i vi tt c hc sinh t lp 3 tr lên. Theo ó, mi lp có mt quyn nht ký làm theo li Bác tng em
ghi li các vic làm và s phn u ca mình, các hot ng ca lp, hoc cm ngh v ng, Bác H, quê hng, t nc...
Cui mi quý và vào dp k nim Ngày sinh Ch tch H Chí Minh hng nm, nhà trng xét chn, biu dng, khen
thng các lp thc hin xut sc vic ghi nht ký làm theo li Bác và nhng tp th, cá nhân có vic làm tt tiêu biu.
Tng cun nht ký c các em trình bày rt p, c trang bìa và trong tng trang vit. Nhng dòng ch
nn nót th hin lòng tôn kính, quý trng ca các em i vi Bác H. Nhng câu chuyn c ghi tht a dng, phong
phú nh tit kim tin n sáng giúp bn nghèo; tr li ca ri; giúp ngi khuyt tt i qua ng, nht rác trong sân trng,
hot ng tri nghim ngoi khóa… Nhng nm qua, hàng trm vic làm tt ã c ghi vào nht ký, mà theo Hiu trng
Nguyn Th Minh Tuyt, ó nh mt vn hoa y hng sc. T u nm hc 2017-2018 n nay, s hc sinh có vic làm tt
c ghi vào nht ký làm theo li Bác càng tng. C th nh em Trn Huy Hoàng, hc sinh lp 9/2, nht c in thoi di
ng báo cáo và np cho Ban Giám hiu tr li cho ngi mt. Tng t, em Lê Nguyn Tng Vy (lp 10/1) nht c

600.000 ng ã báo cáo lãnh o nhà trng và Ban Giám hiu kp thi thông báo, mi ngi mt n nhn. Nhiu em
luôn xông xáo, nng n, i u trong các hot ng tp th và tn tình giúp , kèm cp nhng bn hc yu. c bit, hai
em Nguyn Xuân Hy và ng Châu Vn Phong (lp 10/6) trên ng i hc nht c mt ví tin ánh ri cng ã tr li cho
ch nhân…
Cùng vi ó, Ban Giám hiu Trng ph thông Hermann Gmeiner à Nng thng xuyên duy trì
chng trình k chuyn di c. Ni dung các chuyn k xung quanh ch v Ch tch H Chí Minh, Ngày Nhà giáo
Vit Nam, Ph n Vit Nam, B i C H, các anh hùng, lit s, hoc thuyt trình gii thiu sách, tuyên truyn tôn
vinh vn hóa c...
Cô Nguyn Th Minh Tuyt – Bí th Chi b, Hiu trng nhà trng chia s. “Ghi nht ký làm theo li
Bác và k chuyn di c ã to ng lc cho hc sinh phn u vn lên trong hc tp, rèn luyn và thc hin np sng p, li
nói hay, vic làm tt”.
Còn có nhiu mô hình làm theo Bác c Trng ph thông Hermann Gmeiner à Nng t chc thc
hin t kt qu thit thc nh: “ôi bn hc tp”, “àn gà Khn quàng ”, “Nuôi heo t giúp bn nghèo”, “Chng trình
phát thanh hng tun”, phong trào “Mùa xuân và nhng trang v”, “CLB K nng sng”, “Tun l Hermann
Gmeiner”…
… n Hc Bác lòng nhân ái
n ngôi trng này, s d dàng bt gp hình nh mt anh ch cp 3 b mt em cp 1 lên xe buýt trong gi
tan trng, hoc các em lên lng trâu trong vn ng vt vào gi ra chi... Nhng hc sinh ln hng dn các em lp
nh sinh hot Sao Nhi ng. Và ngôi trng này, hc sinh cng ã t th l tâm t mình qua hòm th “iu em mun
nói”, t ó nhng tâm s sâu kín c các thy cô chia s, t vn.
Các em tham gia Ngày hi p heo t giúp bn n trng
Thc hin tâm nguyn ca Bác H kính yêu vi ham mun tt bc “ng bào ta ai cng có cm n, áo mc,
ai cng c hc hành”, Trng Ph thông Hermann Gmeiner ã luôn cao lòng nhân ái. Trong ó, nhng hot
ng c ông o hc sinh, giáo viên tham gia nh “Nuôi heo t giúp bn nghèo vt khó”, phong trào “ôi bn
cùng tin”; chng trình “Mùa Xuân và nhng trang v hng nm”, các hot ng quyên góp ng h nn nhân cht
c màu da cam, “Vì ngi nghèo”, Tun l Hermann Gmeiner vào tháng 4...qua ó, giúp , h tr nhiu em có
hoàn cnh khó khn to iu kin cho các em c n trng tt hn.
Bí th ng y phng Khuê M Nguyn Vn Minh và Cô Nguyn Th Minh Tuyt – Bí th Chi b, Hiu trng nhà trng
trao quà cho các em hc sinh khó khn
Không ch t nhng phong trào, lòng nhân ái còn th hin qua nhng vic làm thm lng hng ngày,
din ra tng lp, tng tp th, tng giáo viên. ó là nhng gi dy min phí cho hc sinh luyn thi i hc, mt phn n
sáng san s t nguyn ca hc sinh, mt phn n ca tp th giáo viên c san s cho mt hc sinh nghèo… ã to s
gn kt trong ngôi trng này, thc hin s mnh ca t chc SOS là “Mái m yêu thng cho mi tr em”.
Chú trng giáo dc toàn din
Vi phng châm giáo dc toàn din cho hc sinh, bên cnh vic dy và hc vn hóa, nhà trng còn
tng cng ging dy các b môn nng khiu nh bóng á, cu lông, võ thut, m thut, âm nhc, c bit là giáo dc k
nng sng cho hc sinh. Thông qua các bui chào c, sinh hot tp th cui tun, sinh hot ch im, Ban hot ng
ngoài gi và t chc oàn - i ã tuyên truyn và ký cam kt v vic phòng chng các t nn xã hi thâm nhp vào
hc ng, thc hin nghiêm túc các ch trng v an toàn giao thông. Nh vy, nn np ca trng c gi vng. Nhiêu
hoc sinh co hoan canh c biêt, sc hoc yêu nhng trng a co biên phap giang day hp ly ê nâng dân
chât lng; a s hc sinh chm ngoan, l phép. Trng ã t chc tt vic vn ng giáo viên và hc sinh tham gia bo v
môi trng, xây dng trng Xanh- Sch- p, xây dng c quan vn hóa.

T nhng hình thc ging dy phong phú, sáng to c giáo viên vn dng, t l hc sinh khá, gii c duy
trì n nh; t l hc sinh yu, kém gim dn; s hc sinh thi tt nghip, H, C tng dn theo hng nm. Hàng nm có t
80 n trên 100 hc sinh t gii hc sinh gii, nng khiu các cp.
Cô Nguyn Th Minh Tuyt – Bí th Chi b, Hiu trng nhà trng trao Giy khen cho các em hc tt
Hng nm, có hàng trm em hc sinh c nhn hc bng Hermann, nhiu ngi ã trng thành, có v trí
trong xã hi ã v gây dng qu hc bng ca cu hc sinh vi tên gi “Vì hc sinh Hermann thân yêu”. Qu hc
bng này ã c trao cho 25 hc sinh có hoàn cnh khó khn vn lên trong hc tp. “Tình cm y to nên truyn
thng Hermann, nhng ai ã mt thi gn bó ây s thy ó là ngôi nhà tht s nh li mt ngi thy, ngi ng nghip ã ri
trng chia s”, Hiu trng Nguyn Th Minh Tuyt th l.
Vi nhng thành tích t c, nm hc 2016-2017 Trng vinh d c U ban nhân dân Thành ph tng “C
Thi ua hoàn thành xut sc nhim v”; Nm hc 2017-2018 c B giáo dc ào to tng “C Thi ua hoàn thành
xut sc nhim v”, Th tng Chính ph tng Bng khen; Nm hc 2018-2019, Trng c UBND thành ph tng Bng
khen “Tp th lao ng xut sc”. Nm 2018, Chi b c công nhn “Trong sch, vng mnh tiêu biu”.
Thanh Lài

