
CHƯƠNG TRÌNH “CHÚNG EM LÀ CHIẾN SĨ” – HÀNH TRÌNH TIẾP NỐI LỊCH SỬ 

                                                       (Trần Thị Phương Nga – Phó Ban chuyên môn)  

 

       Hoạt động trải nghiệm là một trong những hoạt động mà trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 

luôn đẩy mạnh trong những năm gần đây. Đây là một trong những hoạt động tạo cơ hội cho học sinh tiếp 

cận thực tế, thể hiện cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và biết huy động tổng hợp kiến 

thức trong các môn học; thông qua đó, giúp các em học sinh có những kĩ năng “mềm” để phát triển những 

năng lực, phẩm chất của chính bản thân mình. 

      Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động trải nghiệm, trong những năm gần đây nhà trường 

luôn tích cực đổi mới hình thức giảng dạy, vừa kết hợp kiến thức sách vở với kiến thức thực tế giúp học 

sinh có cái nhìn trực quan, sinh động và có các kĩ năng cơ bản trong giao tiếp cũng như kĩ năng rèn luyện 

và thể hiện bản thân.  

     Thực hiện theo kế hoạch hoạt động ngoại khóa năm học 2020 -2021 của trường Tiểu học, THCS và 

THPT Hồng Đức, Ban chuyên môn nhà trường kết hợp với Đoàn trường đã có chuyến đi trải nghiệm dành 

cho khối THPT vào 02 ngày (12 và 13/12/2020) tại Trung tâm GDQP & AN NINH, Trường Đại học sư 

phạm Hà Nội 2 (Phường Xuân Hòa – thành phố Phúc Yên – Vĩnh Phúc) với hơn 600 học sinh tham gia để 

học tập trải nghiệm “Chúng em là chiến sĩ”. 

   Đúng 7h15 sáng ngày 12/12/2020, toàn bộ 18 xe của khối THPT xuất phát tại trường Tiểu học, THCS và 

THPT Hồng Đức thẳng tiến lên Trung tâm GDQP & AN NINH, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Đây 

cũng là lần đầu tiên trường tổ chức cho học sinh đi 02 ngày học tập trải nghiệm và cũng là lần đầu nhà 

trường tổ chức chương trình học tập với trải nghiệm thực tế để các em trở thành những chiến sĩ thực thụ. 

Chính vì thế học sinh các khối lớp đến tập trung sớm và đầy đủ, đúng giờ, có tinh thần trách nhiệm. 

  Một số hình ảnh của các em học sinh trước khi đi trải nghiệm: 

 

 



  
 

 
 

      Điều đặc biệt, đồng hành trong chuyến đi lần này cùng các em học sinh không chỉ có các thầy cô giáo 

chủ nhiệm mà còn có cả cô Hoàng Thị Bích Hải – Chủ tịch hội đồng trường và NGƯT Nguyễn Văn Tuynh 

– Hiệu trưởng nhà trường cũng đi cùng cô và trò khối THPT. Điều đó cho chúng ta thấy chương trình trải 

nghiệm học tập rất được Ban lãnh đạo nhà trường đặc biệt chú trọng và quan tâm. Gần 2 tiếng ngồi trên xe 

các em đã đến Xuân Hòa, tất cả đoàn đều được phía trung tâm đón tiếp tận tình và nồng hậu. Đối với nhiều 

em học sinh, đây cũng là lần đầu tiên xa gia đình nên không khỏi bỡ ngỡ nhất là đến với môn trường học 

tập hoàn toàn mới được trải nghiệm với vai trò là những chiến sĩ phục vụ trong môi trường quân đội, không 



giống như thời gian ngồi học trên ghế nhà trường. Sau khi các em được nhận phòng và quân tư trang cho 

chuyến trải nghiệm, các lớp đều được biên chế thành các các trung đội và đều có sự quản lí của các cán bộ 

phía Trung tâm. Trong buổi tập trung toàn trường, các em đã được các thầy phổ biến các chế độ, nội quy 

vận dụng Điều lênh quản lí bộ đội và lúc này các em đã chính thức trở thành những “tân binh”.. 100% các 

các em học sinh cùng với các thầy cô giáo tham gia đều mặc quân phục. 

  

        Nụ cười hạnh phúc của em học sinh khi được mặc trang của một quân nhân 

 



Giờ tập trung đi ăn cơm của các “tân binh” 

  
Niềm vui của các “tân binh” khi được ăn cùng những người “đồng chí” 

      Việc thực hiện giờ giấc với các em lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng với tinh thần ham học hỏi và tinh thần 

trách nhiệm cao nên chỉ mất một thời gian ngắn, các “tân binh” đã làm quen được với môi trường quân đội. 

Các em được nghe giới thiệu và hướng dẫn cách gấp chăn, màn và nội vụ phòng ở. Đây cũng là một trong 

những trải nghiệm thú vị với các em học sinh bởi vì việc gấp chăn màn tưởng đơn giản những cũng cần sự 

khéo léo, tỉ mỉ, cẩn thận thì mới có thể gấp được những khối chăn màn vuông vắn.  

  

                                                 Chúng em cũng là chiến sĩ 



     Trong 02 các em học sinh trường Hồng Đức được học tập và traỉ nghiệm nhiều nội dung như học cách 

băng bó vết thương và xử lí một số tình huống thông thường về cấp cứu vết thương khi tham gia thể dục 

thể thao, giao thông hoặc trong sinh hoạt hằng ngày. Mỗi khối đều được học nội dung khác nhau, Khối lớp 

10 các em được thực hành điều lệnh đội hình đội ngũ từng người, từng tiểu đội; Khối 11 được thực hành 

bắn súng Tiểu liên AK trên máy MBT03; Khối 12 được thực hành các tư thế động tác cơ bản vận động trên 

chiến trường và lợi dụng địa hình để tiếp cận mục tiêu.  

     4h00 sáng ngày 13/12/2020, sau khi nghe tiếng chuông báo thức, tất cả các em đều nhanh chóng chuẩn 

bị ba lô, trang phục gọn gàng để đi hành quân với tâm thế sẵn sàng, tác phong nhanh nhẹn, xứng đáng là 

những “anh bộ đội cụ Hồ”, có lẽ là một trong những trải nghiệm thú vị nhất đối với các em học sinh nữ và 

cũng là hình ảnh trong tương lai của một số em học sinh nam sau này nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của 

tổ quốc, cống hiến một phần tuổi xuân của mình để phục vụ đất nước, đảm bảo cuộc sống bình yên cho 

nhân dân. Hình ảnh những người lính mang quân phục xanh mãi là niềm tự hào của toàn thể dân tộc ta – 

một dân tộc hào hùng – một dân tộc đã gan góc chống lại dã tâm xâm lược củ kẻ thù để gìn giữ nền hòa 

bình cho thế hệ mai sau. 

      Sau những giờ “nắng gió thao trường” các em đều được tham gia vào các tròn chơi đòi hỏi phải có tinh 

thần đồng đội như trò chơi quân sự tiếp sức đồng đội, kéo co, bóng sọt đồng đội, chiến sĩ vượt vật cản tiếp 

cận mục tiêu....Đặc biệt các em học sinh bắt nhịp với cuộc sống quân ngũ rất nhanh, thực hiện giờ giấc ăn, 

ngủ, nghỉ theo đúng quy định.  

 

 



Những chiến sĩ trẻ trong tương lai 

   Trong tối ngày 12/12, NGUT Nguyễn Văn Tuynh đã lên phát biểu mở màn cho buổi liên hoan văn nghệ 

“Chúng em cũng là chiến sĩ”. Thầy đã có những chia sẻ, nhừng lời căn dặn về thế hệ trẻ trong việc tiếp nối 

truyền thống anh hùng của cha ông.  

 
     Tiếp nối chương trình là một số tiết mục văn nghệ đên từ CLB Văn nghệ của nhà trường độc đáo và ấn 

tượng, có lẽ màn ấn tượng nhất là màn đốt lửa trại và màn nhảy sạp của đại diện các lớp tham gia chương 

trình. 

      Một số hình ảnh trong đêu giao lưu văn nghệ: 



  
         Trong 02 ngày trải nghiệp tuy không phải là dài nhưng cũng đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các em 

học sinh. Chương trình trải nghiệm đã giáo dục cho các em về truyền thống anh hùng của Quân đội nhân 

dân Việt Nam, giúp các em sống có trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết tập thể, sống có kỉ luật đúng với 

những gì mà Bác Hồ đã khen tặng cho Quân đội nhân dân Việt Nam “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu 

với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do cho tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng 

hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đáng thắng”. Không những vậy thông qua hoạt 

động trải nghiệm còn giúp các em có ý thức, lòng tự hào dân tộc, sống có bản lĩnh xứng đáng với hình ảnh 

“anh bộ đội cụ Hồ”. Điều đặc biệt, trong thời gian trải nghiệm các bậc phụ huynh học sinh cũng luôn quan 

tâm, tin tưởng, ủng hộ, đồng hành cùng nhà trường trong chương trình trải nghiệm. Mong rằng buổi trải 

nghiệm sẽ giúp các em học sinh trở thành những công dân sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và 

xã hội. 



 


