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ABSTRACT
So far, the security situation and the maritime sovereignty of countries in
East Sea have been more complex, including Vietnam. The issue of
maritime sovereignty of Vietnam for two islands Paracel and Spratlys has
been gotten the attention of everyone, even students. Therefore, educating
students to defend the sovereignty of the sea and islands isvery important
in the current national context. In this article, the author would like to
discuss the role of teaching history to high school students with education
patriotism to arouse their national spirit and devote themselves in the
effort of defending the nation.
TÓM TẮT
Thời gian qua, tình hình tranh chấp ngày càng gia tăng và diễn biến ngày
càng phức tạp về chủ quyền của một số nước trên biển Đông, trong đó có
Việt Nam. Vấn đề về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa và vận mệnh của đất nước đều nhận được sự
quan tâm của mọi người, trong đó có học sinh (HS). Trong bài viết này,
tác giả xin được đóng góp một số ý kiến về vai trò của môn Lịch sử ở
trường phổ thông (PT) đối với việc giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển
đảo, đặc biệt đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trong bối cảnh
quốc tế hiện nay. Nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh
thần dân tộc và khơi dậy trong các em ý thức đóng góp sức mình vào
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền dân tộc, trong đó có chủ quyền biển đảo của
Việt Nam.
còn đóng vai trò quan trọng về an ninh quốc
phòng, là địa bàn chiến lược quan trọng trong công
cuộc bảo vệ Tổ quốc. Trong Lịch sử dân tộc Việt
Nam thì xây dựng Tổ quốc luôn gắn liền với bảo
vệ Tổ quốc. Lá chắn “biển cả” luôn là mối quan
tâm của nhân dân Việt Nam. Bởi vì, từ xưa đến nay
quân thù luôn tấn công ta từ biển cả. Do đó, biển
có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong
quá trình xây dựng và phát triển của đất nước Việt
Nam. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, bên cạnh
những thuận lợi, Việt Nam cũng đang phải đối mặt

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Thế kỉ XXI được các nhà chiến lược xem là
“thế kỷ đại dương” bởi cùng với tốc độ tăng
trưởng kinh tế và dân số hiện nay, tài nguyên thiên
nhiên, nhất là tài nguyên không tái tạo được trên
đất liền sẽ bị cạn kiệt sau vài ba thập kỉ tới. Trong
bối cảnh đó, các nước có biển, nhất là các nước lớn
đều vươn ra biển, xây dựng chiến lược biển. Việt
Nam là một quốc gia biển, biển Việt Nam không
chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn và là cửa
ngõ để chúng ta mở rộng quan hệ với quốc tế. Biển
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với những nguy cơ, thách thức mang tính khu vực
và tính toàn cầu. Các thế lực thù địch trong và
ngoài nước đã tiến hành xuyên tạc, kích động nhằm
chống đối cách mạng nước ta, làm mất ổn định an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xâm phạm chủ
quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, vấn đề bảo vệ
chủ quyền quốc gia trên biển đang có nhiều diễn
biến phức tạp. Vì vậy, việc giáo dục ý thức về chủ
quyền biển đảo Tổ quốc cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ
cần thiết và có ý nghĩa chiến lược.

phần xây dựng nhân cách, bản lĩnh con người, giữ
gìn bản sắc dân tộc” (trích bởi Tương Lai, 2008).
Hơn nữa, giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển
đảo là một nội dung giáo dục ý thức xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc mà môn học Lịch sử ở trường PT
cần trang bị cho HS.
2.2 Vai trò của môn Lịch sử với việc nâng
cao ý thức cho HS phổ thông về chủ quyền biển
đảo Tổ quốc
2.2.1 Vai trò của tri thức lịch sử trước việc
phát triển đất nước thời kỳ hội nhập

Ở nhà trường phổ thông (PT), đặc biệt môn
Lịch sử với chức năng và nhiệm vụ của mình đã
góp phần quan trọng trong chiến lược chung của
quốc gia về giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển
đảo Tổ quốc cho học sinh (HS) - những người làm
chủ tương lai của đất nước.

Thứ nhất, kiến thức lịch sử là cơ sở để hoạch
định đường lối, chính sách phát triển đất nước phù
hợp với quy luật khách quan.
Tri thức lịch sử có tác dụng quan trọng đến sự
phát triển xã hội, là căn cứ đáng tin cậy để phát
hiện những quy luật chung, quy luật đặc thù, cá
biệt, vận động trong xã hội. Từ việc nhận thức
được các quy luật chung, tri thức lịch sử giúp
chúng ta hiểu rõ sự phát triển của toàn bộ xã hội
loài người. Tìm hiểu những quy luật cá biệt, đặc
thù sẽ giúp nhận thức sâu sắc hơn quy luật phát
triển chung nhất. Kinh nghiệm trong lịch sử thế
giới và dân tộc chỉ rõ, chính sách phát triển đất
nước phù hợp với quy luật thì xã hội sẽ phát triển.
Ví như, chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình tìm
đường cứu nước đã sử dụng tri thức lịch sử để xác
định đường lối cách mạng đúng đắn cho dân tộc.
Trong Đường Kách mệnh, Người đã nêu rõ, phải
“đem lịch sử các nước làm gương cho chúng ta soi,
đem phong trào cách mạng thế giới nói cho đồng
bào ta rõ” (dẫn theo Nguyễn Thị Côi, 2011). Vì
vậy, kiến thức và kinh nghiệm của lịch sử là cơ sở
để xác định đường lối và chính sách phát triển phù
hợp với quy luật khách quan của lịch sử.

2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2.1 Một số khái niệm
 Ý thức: theo từ điển Tiếng Việt: “ý thức” là
khả năng của con người phản ánh và tái hiện hiện
thực vào trong tư duy; là sự nhận thức đúng đắn,
biểu hiện bằng thái độ hành động cần phải có (ý
thức được việc làm của mình).
 Giáo dục ý thức là sự phản ánh của hiện
thực khách quan, hình thức thông qua quá trình
giáo dục con người. Như ý thức về chủ quyền lãnh
thổ Tổ quốc, ý thức về chủ quyền biển đảo Tổ
quốc... Giáo dục ý thức chính là quá trình giáo dục
làm khơi dậy sự phản ánh của hiện thực khách
quan cho con người.
 Chủ quyền biển đảo là một phần lãnh thổ
thống nhất và toàn vẹn quốc gia, có vai trò đặc biệt
quan trọng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ
quyền và phát triển toàn diện đất nước; là cửa ngõ
giao lưu với các nước bên ngoài.

Thứ hai, tri thức lịch sử là cuộc sống, sử học
cung cấp những bài học kinh nghiệm vô giá trong
xây dựng và bảo vệ đất nước thời kì hội nhập.

Theo Điều 1, Chương 1 của Hiến pháp nước
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1992 nêu
rõ: “Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
một nước độc lập có chủ quyền, thống nhất và toàn
vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng
biển và vùng trời”. (Hiến pháp nước Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam, 1992).

Sử học cũng như các ngành khoa học khác ra
đời từ nhu cầu của cuộc sống và bất cứ khoa học
nào muốn tồn tại, phát triển đều phải phục vụ lợi
ích của con người, của xã hội. Lịch sử có vai trò
quan trọng trong cuộc sống, kinh nghiệm và bài
học của quá khứ rất quý báu và bổ ích cho cuộc
sống hôm nay. Nếu không rút được bài học kinh
nghiệm của quá khứ thì không thể phát triển trong
hôm nay và mai sau. Một trong những kinh nghiệm
bao trùm, trở thành quy luật đặc thù trong lịch sử
dân tộc là nhiệm vụ dựng nước và giữ nước luôn
luôn gắn liền với nhau. Bài học quý giá này chỉ cho
chúng ta thấy, tuy hoàn cảnh xây dựng đất nước

Như vậy, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo là
nhiệm vụ, trách nhiệm của tất cả mọi công dân Việt
Nam ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài;
trong đó, HS, sinh viên là những chủ nhân tương
lai của đất nước thì trách nhiệm này càng lớn lao
hơn. Bộ môn Lịch sử ở trường PT “giữ vai trò
quan trọng bậc nhất trong giáo dục chủ nghĩa yêu
nước, các giá trị truyền thống và cách mạng, góp
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rộng quan hệ với quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay chủ
quyền trên biển Đông, đặc biệt ở hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa của nước ta bị vi phạm
nghiêm trọng. Những cứ liệu lịch sử sẽ là cơ sở
quan trọng để đưa nội dung giáo dục ý thức về chủ
quyền biển đảo cho HS vào môn Lịch sử ở trường
PT. Từ đó, giúp cho các em có những hành động
cụ thể, thiết thực góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và
xây dựng đất nước. Vì vậy, việc giáo dục ý thức về
chủ quyền biển đảo Tổ quốc cho thế hệ trẻ là
nhiệm vụ cần thiết và có ý nghĩa chiến lược.
2.3 Các hình thức, biện pháp giáo dục cho
HS về chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong dạy
học Lịch sử ở trường PT
2.3.1 Tăng cường gắn nội dung biển đảo với
bài giảng lịch sử

ngày nay khác với trước đây, nhưng không bao giờ
được tách hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ. Đồng
thời lịch sử dựng nước và giữ nước cũng dạy cho
chúng ta bài học, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, giải
quyết nhiệm vụ, yếu tố nhân dân và xây dựng khối
đoàn kết toàn dân phải được coi trọng hàng đầu.
Thứ ba, tri thức lịch sử có tác dụng to lớn trong
giáo dục các thế hệ người Việt Nam về truyền
thống, bản sắc dân tộc để không bị hòa tan khi hội
nhập với thế giới và khu vực.
Trong hội nhập quốc tế và khu vực, bên cạnh
việc làm cho thế giới hiểu mình, còn cần củng cố
độc lập chủ quyền gắn liền với bảo vệ truyền
thống, bản sắc dân tộc. Muốn vậy cần phải giáo
dục cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ những tư
tưởng tình cảm đúng đắn (trong đó, truyền thống
dân tộc nói chung, truyền thống yêu nước nói
riêng) là nội dung vô cùng quan trọng. Những tấm
gương sáng ngời của các anh hùng liệt sĩ, đã hy
sinh vì Tổ quốc trong dựng nước và giữ nước
không chỉ khơi dậy trong trái tim mọi người Việt
Nam lòng khâm phục, kính trọng, biết ơn mà còn
trở thành những tấm gương soi cho chúng ta học
tập, suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với đất
nước. Vì vậy, kiến thức lịch sử còn có tác dụng
điều chỉnh hành vi của con người trong xã hội.
2.2.2 Vai trò của môn Lịch sử trong việc giáo
dục ý thức về chủ quyền biển đảo cho HS

 Tăng cường sử dụng tài liệu lịch sử về biển
đảo để giáo dục ý thức về chủ quyền biển đảo Tổ
quốc cho HS. Do đặc thù của môn Lịch sử là mang
tính quá khứ, HS không thể trực tiếp tiếp xúc với
những sự kiện, nhân vật lịch sử, mà chỉ có thể dựa
vào những nguồn sử liệu để tham khảo, nhận thức
và đánh giá. Việc giáo viên (GV) cung cấp những
cứ liệu lịch sử làm bằng chứng về việc xác lập chủ
quyền biển đảo Tổ quốc một cách hòa bình và liên
tục qua các triều đại phong kiến Việt Nam cho HS,
không chỉ giáo dục cho HS ý thức công dân về biển
đảo quê hương, mà còn giáo dục cho các em lòng
tự hào, tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là hai
quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Bộ môn Lịch sử ở trường PT không chỉ trang bị
một vốn kiến thức cần thiết về lịch sử dân tộc và
lịch sử thế giới mà còn góp phần quan trọng bồi
dưỡng lòng yêu quê hương xứ sở, chủ nghĩa yêu
nước, chủ nghĩa nhân văn, tinh thần tôn trọng các
giá trị lịch sử văn hóa nhân loại, ý thức trách nhiệm
của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc. Trong đó, nội dung giáo dục về chủ
quyền biển đảo Tổ quốc cho HS đang được Đảng
và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối
cảnh quốc tế hiện nay. Vì vậy, bộ môn Lịch sử cần
trang bị cho HS những tri thức về chủ quyền biển
đảo một cách toàn diện. Giúp HS khắc sâu kiến
thức cơ bản của bài học lịch sử, hiểu được vai trò
của biển đảo trong lịch sử dựng nước và giữ nước
của dân tộc, vai trò của biển trong phát triển kinh tế
đất nước.

Tuy nhiên, trong chương trình, sách giáo khoa
lịch sử hiện hành, kiến thức về biển đảo được đưa
vào còn chưa nhiều. Những hiểu biết về biển đảo
của HS có được chủ yếu dựa trên tìm hiểu sách báo
hoặc các phương tiện truyền thông, thiếu sự định
hướng, dẫn đến nhiều cách hiểu chưa thấu đáo. Vì
vậy cần trang bị cho HS những kiến thức chủ yếu
về biển đảo Việt Nam và đây là một trong những
nhiệm vụ của môn học lịch sử ở trường PT. Kiến
thức về biển đảo Việt Nam trang bị cho HS phải
đảm bảo tính chính xác, chân thật và khoa học. Đó
là những tư liệu lịch sử có giá trị được ghi lại qua
các bộ sách chính sử của nhà nước (Đại Nam thực
lục tiền biên, Đại nam thực lục chính biên, khâm
định Đại Nam hội điển sử lệ…); các bộ sử do tư
nhân biên soạn (Phủ biên tạp lục của Lê Quí Đôn,
Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy
Chú…); Các Châu bản của triều Nguyễn; các văn
bản tài liệu của chính quyền Sài Gòn trước năm
1975; của nhà nước Việt Nam hiện nay… khẳng
định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Biết được
những cứ liệu lịch sử về chủ quyền biển đảo này sẽ

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, khi các nước
có biển, nhất là các nước lớn đều vươn ra biển, xây
dựng chiến lược biển. Việt Nam là một quốc gia
biển - đứng thứ 10 thế giới về tỉ lệ sở hữu biển,
biển Việt Nam không chỉ chứa đựng tiềm năng
kinh tế to lớn mà còn là cửa ngõ để chúng ta mở
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Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan HD 981 trên
vùng biển đặc quyền kinh tế của nước ta. Là một
người Việt Nam yêu nước, các em có suy nghĩ và
hành động như thế nào?”. Qua việc nghiên cứu và
trả lời những câu hỏi như thế này, vừa giúp cho các
em phát triển được năng lực tư duy, giải quyết vấn
đề, vừa cung cấp thêm những kiến thức về tiềm
năng, thế mạnh của biển đối với sự phát triển kinh
tế đất nước, an ninh quốc phòng và ổn định chính
trị của quốc gia. Từ đó, các em sẽ có ý thức hơn
trong việc phòng chống các thế lực thù địch có
mưu đồ xuyên tạc, kích động nhằm chống đối cách
mạng nước ta; đồng thời giáo dục cho các em tinh
thần yêu chuộng hòa bình, ghét chiến tranh và có
những hành động cụ thể phản đối việc làm của
Trung Quốc thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, ra
sức học tập, phấn đấu rèn luyện nhiều hơn để mai
này góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, để
Việt Nam ta vững vàng hơn trước những hành
động đe dọa đến chủ quyền biên giới, lãnh thổ…
2.3.2 Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại
khóa về biển đảo quê hương

giúp HS càng thêm yêu và tự hào hơn về quê
hương đất nước mình.
 Giao bài tập cho HS tìm hiểu về chủ quyền
biển đảo, đây là cách giúp HS củng cố kiến thức cơ
bản của bài học, đồng thời rèn luyện kỹ năng học
tập cần thiết, gắn học đi đôi với hành. Do những
nội dung về chủ quyền biển đảo được đề cập trong
chương trình chưa nhiều, nên GV cần tăng cường
ra bài tập về nhà giúp HS tìm hiểu dạng:
Sưu tầm hệ thống bản đồ cổ xác lập chủ quyền
biển đảo, đặc biệt là chủ quyền hai quần đảo Hoàng
Sa, Trường Sa.
Tìm hiểu về cuộc sống và sinh hoạt của những
chiến sĩ và quân dân Việt Nam trên các vùng biển
đảo của Tổ quốc.
Tìm hiểu về những nhân vật lịch sử đã anh
dũng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ toàn vẹn chủ
quyền biển đảo quê hương…
Qua việc tự tìm hiểu và nghiên cứu các bài tập
được giao sẽ giúp các em hình thành năng lực học
tập bộ môn, đồng thời phát triển khả năng nhận
thức giúp cho các sự kiện, hiện tượng lịch sử trở
nên ấn tượng hơn, sâu sắc hơn. Qua đó, giúp khơi
gợi ở HS những cảm xúc lịch sử, kiến thức lịch sử
được khắc sâu.

Xuất phát từ mục tiêu giáo dục nói chung và
mục tiêu bộ môn nói riêng, dạy học lịch sử ở
trường PT không chỉ tiến hành trong giờ nội khóa
mà còn có những hoạt động ngoài nhà trường.
Nhiệm vụ của hoạt động ngoại khóa mang tính
tổng hợp, làm sâu sắc và phong phú kiến thức của
HS về các mặt khác nhau của cuộc sống xã hội,
góp phần bồi dưỡng, làm sâu sắc, phong phú, toàn
diện tri thức lịch sử mà HS thu nhận được trên lớp.
Giáo dục ý thức HS về chủ quyền biển đảo là chủ
đề mở, cùng một chủ đề có thể tổ chức nhiều hoạt
động ngoại khóa sinh động thu hút sự tham gia tích
cực của HS, cụ thể:

 Tăng cường hình thức kiểm tra đánh giá
gắn với nội dung biển đảo Tổ quốc, việc kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập của HS trong quá trình
dạy học có tầm quan trọng đặc biệt. Nó là khâu
cuối cùng, đồng thời khởi đầu cho một chu trình
khép kín tiếp theo với một chất lượng cao hơn của
quá trình giáo dục. Để việc giáo dục cho HS về chủ
quyền biển, đảo đạt được hiệu quả cao, ngoài việc
cung cấp cho các em những tư liệu lịch sử khoa
học thì GV cần đưa nội dung biển, đảo bổ sung vào
hệ thống “ngân hàng đề thi”, có như vậy, HS mới
có thể chủ động tìm tòi, nghiên cứu, phát triển khả
năng tư duy trong giải quyết vấn đề, đồng thời
cũng tránh được tình trạng “học gì thi đó” khá phổ
biến ở nhà trường PT như hiện nay.

 Tổ chức các hoạt động cho HS tìm hiểu về
biển đảo Tổ quốc, để công tác giáo dục chủ quyền
biển đảo trong nhà trường đạt hiệu quả cần phải có
sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo nhà trường, các
tổ chức đoàn thể và GV bộ môn. Bên cạnh việc mở
rộng phạm vi tích hợp vào nhiều môn học thuộc
khoa học xã hội, với những nội dung, thời lượng cụ
thể, cần bổ sung nội dung giáo dục chủ quyền biển
đảo Việt Nam cho HS thông qua những buổi sinh
hoạt ngoại khóa, cụ thể như: tổ chức cuộc thi làm
báo tường, tập san hay lồng ghép vào các buổi sinh
hoạt với trò chơi hái hoa dân chủ, đố vui dưới cờ,
thi văn nghệ hát về biển đảo quê hương; hoặc có
thể tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, nói
chuyện lịch sử nhằm truyền đạt cho các em những
vấn đề cơ bản, thời sự, thiết thực về biển đảo Việt
Nam như: khái quát về vùng biển, hải đảo nước ta;
tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; chủ quyền

Ví dụ, khi tổ chức các kỳ thi HS Giỏi, thi Tốt
nghiệp PT hoặc tuyển sinh Đại học, bên cạnh
những câu hỏi kiến thức chuyên sâu, GV ra đề có
thể lồng ghép những câu hỏi mang tính chất mở, để
có thể đánh giá được khả năng nhận thức và tư duy
về một vấn đề của HS, qua những dạng câu hỏi
như sau: “Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, các em
cần có ý thức và trách nhiệm như thế nào trong sự
nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của ta trên Biển
Đông? Hoặc “Trước hành động hung hăng của
41
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biển, hải đảo Việt Nam; vai trò của biển, hải đảo
đối với an ninh quốc phòng, sự phát triển kinh tế xã hội. Từ đó, giáo dục cho các em ý thức về vấn
đề bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, giúp các
em có động cơ học tập tốt và có suy nghĩ, hành
động đúng đắn để góp phần bảo vệ chủ quyền biển
đảo của đất nước.

trình dạ hội lịch sử về chủ đề biển đảo nhân kỉ
niệm các ngày lễ lớn trong năm. Chẳng hạn như:
nhân kỉ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam
(30/4/1975 – 30/4/2015), GV có thể lên kế hoạch
tổ chức buổi dạ hội lịch sử với chủ đề: “Tiếp bước
cha ông giữ yên biển đảo”. Nội dung của chương
trình gồm: văn nghệ chào mừng; tuyên bố lý do
buổi dạ hội; giới thiệu đại biểu; phát biểu của lãnh
đạo nhà trường; tiết mục văn nghệ; nói chuyện lịch
sử về chủ đề “Biển đảo Việt Nam là của Việt
Nam”; diễn kịch lịch sử với tác phẩm “Biển là
nhà, đảo là quê hương”; phát biểu của lãnh đạo địa
phương; tiết mục văn nghệ; kết thúc buổi dạ hội.

 Tổ chức cuộc thi sáng tác nghệ thuật về
biển đảo quê hương, đây là một hoạt động lớn đòi
hỏi phải có sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở
Giáo dục, lãnh đạo nhà trường, các tổ chức Đoàn
thể và phụ huynh HS, tổ chức định kỳ mỗi năm
một lần cuộc thi sáng tác nghệ thuật về chủ đề biển
đảo quê hương, với nhiều hình thức và thể loại
khác nhau như: thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo;
thi viết “Biển đảo trong trái tim em; thi hùng biện
về chủ đề biển đảo; hay tổ chức cuộc hay sáng tác
thơ ca, vẽ tranh về chủ đề biển đảo,... Mục đích là
nhằm để khơi gợi sự quan tâm của HS, giúp các em
biết chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ đang
canh giữ biển đảo của Tổ quốc, giúp các em có
động cơ học tập tốt và có suy nghĩ, hành động
đúng đắn để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo
của đất nước; đồng thời giáo dục cho các em về
truyền thống đấu tranh cách mạng, bảo vệ chủ
quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; qua đó,
nêu cao tinh thần bất khuất và lòng yêu nước của
quân và dân ta, sẵn sàng đánh bại mọi kẻ thù xâm
lược để bảo vệ từng tấc đất, vùng biển, vùng trời
của tổ quốc.

Cuối buổi dạ hội, GV phát phiếu thăm dò cảm
nghĩ một số HS của trường cũng như những khán
giả bên ngoài trường để biết được hiệu ứng của
buổi dạ hội tạo ra đối với HS và khán giả tham dự.
Sau đó, tiến hành tổng kết đánh giá và rút kinh
nghiệm, để tổ chức các buổi dạ hội tiếp theo đạt
hiệu quả cao hơn.
3 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Việc giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo
cho HS đã và đang được Nhà nước ta đặc biệt quan
tâm, nhất là trong giai đoạn quốc tế hiện nay. Học
tập và làm theo lời dạy của Bác: “Ngày trước ta
chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời,
có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ
gìn lấy nó”, bằng tình yêu quê hương đất nước, các
thế hệ người Việt Nam đã và đang viết tiếp những
trang sử oai hùng của dân tộc trong công cuộc
chống lại kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc chủ
quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Do đó,
việc giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ
quốc cho HS là một việc làm quan trọng và có ý
nghĩa chiến lược, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê
hương, đất nước, khơi dậy sức mạnh của bao thế hệ
người Việt Nam trong sự nghiệp giữ vững chủ
quyền vùng trời, vùng biển của đất nước ta.

 Tổ chức tham quan học tập thực tế, có thể
nói việc tổ chức tham quan học tập thực tế cần phải
được tổ chức chặt chẽ, theo đúng chương trình quy
định, có kế hoạch rõ ràng, tránh việc làm tùy tiện,
ngẫu hứng. Đây là một hoạt động có một vị trí rất
quan trọng, đặc biệt đối với việc giáo dục ý thức
chủ quyền biển đảo cho HS. Thông qua những
chuyến tham quan thực tế các em sẽ có dịp được
giao lưu, học hỏi, mở rộng thêm những kiến thức
cần thiết cho mình, hiểu biết thêm thiên nhiên, con
người ở địa phương, khám phá thêm những kiến
thức thực tế cần thiết về biển đảo quê hương.
Những hoạt động ngoại khóa như vậy không chỉ
góp phần tăng cường hứng thú học tập bộ môn mà
còn khơi dậy trong các em ý thức đóng góp sức
mình vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền dân tộc,
trong đó có chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Từ kết quả nghiên cứu bước đầu, cùng với việc
đối chiếu những vấn đề thực tiễn trong giáo dục
lịch sử trong trường PT hiện nay, tác giả xin mạnh
dạn đề xuất một số kiến nghị như sau:
Đối với giáo viên
Thứ nhất, GV cần phải khai thác triệt để những
giá trị lịch sử được phản ánh trong các tài liệu lịch
sử gốc để vận dụng vào bài giảng. Tuy nhiên, khi
lựa chọn tài liệu phải mang tính điển hình, cụ thể
và khoa học.

 Tổ chức dạ hội lịch sử theo chủ đề biển đảo
quê hương, đây là một hình thức ngoại khóa mang
tính tổng hợp, khá hấp dẫn, thu hút sự tham gia
đông đảo của HS. Căn cứ vào nội dung học tập ở
các khối lớp 10, 11, 12 và nội dung giáo dục ý thức
về chủ quyền biển đảo. GV có thể thiết kế chương

Thứ hai, tự bản thân mỗi GV phải ý thức được
trách nhiệm của mình đối với chủ quyền biển đảo
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việc sử dụng tài liệu về chủ quyền biển đảo tổ quốc
khi học tập các chuyên đề, hoạt động ngoại khóa,
làm bài tiểu luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp,...
Nếu cần thiết có thể phối hợp với Bộ Giáo dục và
đào tạo hoặc Hội Giáo dục lịch sử thuộc Hội khoa
học Lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo (cấp
trường, khu vực hay quốc gia) về việc giáo dục ý
thức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương cho thế
hệ trẻ trong dạy học Lịch sử ở trường PT và đại
học - cao đẳng.

bằng những hành động cụ thể như: tham gia các
hoạt động tuyên truyền, các cuộc thi “tìm hiểu về
biển đảo quê hương”…
Thứ ba, mọi GV lịch sử phải đóng vai trò chủ
động phối hợp với nhà trường, Đoàn thanh niên,
GV các môn học khác tổ chức các hoạt động học
tập trong giờ nội khóa và ngoại khóa để tạo hiệu
quả cao trong giáo dục ý thức cho HS trách nhiệm
đối với quê hương đất nước, đối với chủ quyền
lãnh thổ Tổ quốc.
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Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu và bổ
sung nội dung về sự thống nhất và toàn vẹn lãnh
thổ; về chủ quyền biển đảo Tổ quốc; kiến thức về
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa
Lịch sử sau năm 2015. Vì tính cấp thiết của vấn đề
này đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
Về công tác tập huấn thường xuyên cho GV:
nội dung, tập huấn cần có những chuyên đề chuyên
sâu về chủ quyền biển đảo Tổ quốc cho từng nội
dung kiến thức, từng giai đoạn lịch sử, từng lớp
học, cấp học. Bồi dưỡng cho GV những kỹ năng
vận dụng các phương pháp dạy học mới, phù hợp
với đặc điểm tâm lí, nhận thức của HS hiện nay
như: cách thức sử dụng các phần mềm hỗ trợ dạy
và học, kiểm tra đánh giá…
Về phía Ban lãnh đạo nhà trường PT, cùng
với việc xây dựng và tiến tới sử dụng những
phương tiện kỹ thuật hiện đại trong dạy học, cần
chỉ đạo cho thư viện nhà trường PT sưu tầm, tập
hợp các loại sách, tài liệu tham khảo về biển đảo,
các loại bản đồ, tranh ảnh về hai quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa phục vụ nhu cầu dạy và học các
bộ môn xã hội của GV và HS, đặc biệt là môn Lịch
sử. Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường cần phải tạo điều
kiện cả về vật chất cũng như tinh thần để GV được
tham gia các lớp tập huấn, học tập đổi mới phương
pháp dạy học. Trong điều kiện cụ thể, cần hỗ trợ và
ủng hộ các tổ chuyên môn làm tốt hoạt động ngoại
khóa của các tổ bộ môn.
Các trường Đại học sư phạm đào tạo GV lịch
sử cần khuyến khích sinh viên tiếp xúc nhiều với
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