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Phải nói rằng, thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục 
truyền thống Đoàn của Đoàn trường THPT số 1 Quảng Trạch đạt được những kết quả 
đáng khích lệ. Đoàn trường luôn đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện, tổ chức lôi cuốn 
thanh niên tắm mình trong các phong trào. Nhờ vậy ĐVTN ít có những biểu hiện lệch 
lạc, sai trái, xây dựng được một môi trường học đường trong sạch lành mạnh, một Đoàn 
trường vững mạnh toàn diện, luôn là điểm sáng của công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên huyện nhà.  

Có được những kết quả đáng phấn khởi nói trên có nhiều nguyên nhân, trong đó 
có thể nói Những người làm công tác Đoàn không ngừng học tập, tự bồi dưỡng, thấm 
nhuần chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh niên, áp dụng 
những quan điểm xã hội học, giáo dục học và tâm lý học sư phạm tiến bộ, phù hợp với 
tình hình thực tế địa phương và đơn vị trong giáo dục thanh niên học sinh. Đoàn trường 
luôn tranh thủ sự hướng dẫn chỉ đạo của Đoàn cấp trên, của cấp ủy chi bộ, tranh thủ sự 
hỗ trợ của các tổ chức trong nhà trường như Hội Cựu chiến binh, Hội Cha mẹ học sinh 
cũng như sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong thực hiện công tác. BCH Đoàn 
trường cũng như Chi đoàn giáo viên luôn “nói đi đôi với làm”, thật sự là những tấm 
gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức, tư tưởng, lối sống để ĐVTN học sinh noi 
theo; Đoàn trường luôn phối kết hợp với GVCN các lớp, BT các chi đoàn theo dõi, phát 
hiện những ĐVTN có biểu hiện lệch lạc, sai trái, tìm hiểu nguyên nhân chủ quan và 
khách quan để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh. Đoàn trường thường xuyên đổi mới mạnh 
mẽ phương thức và đa dạng hóa các hình thức giáo dục, như giáo dục thông qua hoạt 
động ngoài giờ lên lớp; thông qua sinh hoạt 15 phút đầu buổi với sự đan xen giữa hai 
hình thức đọc báo và văn nghệ, giúp ĐVTN được lĩnh hội những thông tin bổ ích từ các 
trang báo như Hoa học trò, Tiền phong, Thanh niên, Tuổi trẻ, Thông tin tuổi trẻ Quảng 
Bình, giáo dục thông qua việc ra đều đặn mỗi tháng một kỳ ấn phẩm “Ước mơ xanh”, 
tiếng nói của Đoàn trường, nơi mỗi một ĐVTN được lên tiếng, được lắng nghe, được sẻ 
chia, được thấu hiểu;   giáo dục thông qua các CLB tuyền truyền ca khúc cách mạng, 
CLB văn học, CLB sử học, CLB phát thanh, các CLB TDTT; giáo dục thông qua các 
cuộc phát động thi tìm hiểu; thông qua hoạt động tôn vinh và biểu dương các tấm 
gương sáng, nhân điển hình tiên tiến vào mỗi dịp tổng kết phong trào phát động thi đua; 
giáo dục thông qua việc tổ chức tốt các lễ kỷ niệm với các hội trại, các buổi dạ hội, liên 
hoan văn nghệ theo chủ đề, các diễn đàn, tọa đàm về “Sống đẹp là thế nào?”, có phần 
tham gia nói chuyện truyền thống của những vị khách mời Đặc biệt là thời gian qua, 
dưới sự chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên, Đoàn trường đã nhiều lần triển khai đợt 
sinh hoạt chính trị sâu rộng, 2 lần tổ chức rất thành công diễn đàn “Tiếp lửa truyền 
thống - Mãi mãi tuổi hai mươi”, thuyết phục sâu sắc ĐVTN học sinh về sức mạnh 
Việt Nam, về sự kỳ diệu của con người Việt Nam, về tính chất thần thánh của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Và điều đặc biệt đáng nói nữa 
là, trong những năm học vừa qua, Đoàn trường đã triển khai thực hiện một cách có hiệu 



quả cuộc vận động lớn của ngành “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành 
tích trong giáo dục”, bước đầu điều chỉnh theo hướng tích cực động cơ, tinh thần, thái 
độ học tập và rèn luyện của mỗi một ĐVTN. 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục 
truyền thống Đoàn cho ĐVTN, thời gian tới. Đoàn trường sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ 
hơn nữa phương thức và đa dạng hóa hơn nữa các hình thức giáo dục, nâng cao hơn nữa 
nhận thức cho cán bộ, ĐVTN về vị trí, vai trò của công tác giáo dục của Đoàn trong 
tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng xã hội khác trong giáo dục 
ĐVTN, phát huy triệt để hơn nữa vai trò của các CLB, các phương tiện thông tin trong 
công tác giáo dục, đi sâu tìm hiểu, nắm chắc hơn nữa tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm 
tư, nguyện vọng và dư luận xã hội của TNHS trong tình hình hiện nay, tôn trọng và phát 
huy tối đa vai trò tự giáo dục của mỗi TNHS 

Đoàn trường THPT số 1 Quảng Trạch nguyện sẽ nỗ lực cố gắng để xứng tầm hơn 
nữa với ngôi trường có bề dày 47 truyền thống. 
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