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Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM là một trong những trường đại học có phong trào cờ vua - cờ tướng phát triển
khá mạnh và đã có nhiều thành tích nổi bật ở những giải đấu dành cho sinh viên. Khi nhắc đến những thành công
của đội tuyển Cờ Vua Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, không thể không nhắc đến những đóng góp tích cực của
sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học.
Theo cô Phan Thanh Liên, nguyên Trưởng Khoa Giáo dục Thể chất và Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cờ Vua - Cờ
Tướng của Trường, phong trào cờ của Trường được hình thành một cách tự phát. Thời gian đầu, sinh viên thường
đấu cờ với nhau trong những giờ giải lao, nghỉ trưa... Nhận thấy cờ là một môn thể thao trí tuệ bổ ích, giúp nâng
cao khả năng tư duy, trí tưởng tượng… Trường đã trang bị nhiều bộ cờ cho sinh viên tập luyện và tạo điều kiện để
sinh viên có cơ hội tham gia thi thố. Những thành tích ban đầu giành được từ các giải là tiền đề cho sự ra đời, phát
triển của CLB cờ và giải Cờ Vua - Cờ Tướng truyền thống của Trường.
Vào thời gian ấy, anh Lê Quang Đồng, sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học (khóa 1997 – 2001), một thành viên khá
năng nổ, đã được tín nhiệm, đề cử vào vị trí Phó Chủ nhiệm CLB. Hoạt động vào tối thứ năm và sáng chủ nhật
hàng tuần, CLB đã thu hút được sự quan tâm của các tay cờ mạnh trong trường như anh Lê Ngọc Tứ (giảng viên
khoa Hóa), chị Vân (khoa Anh), chị Hà (khoa Toán), Kiều Xuân Mai (khoa Trung), Nguyễn Chí Thành (khoa
Nga)... Về sau có thêm Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Dương, Trần Đức Thuận (khoa Toán)... Nhờ có sự
điều hành tích cực của Ban chủ nhiệm CLB, tinh thần tự rèn luyện nâng cao trình độ của các kỳ thủ, đội tuyển cờ
vua của Trường trở nên mạnh hơn và lúc này đã có thể “đem chuông đi đánh xứ người”...
Ở giải Cờ Vua học sinh - sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc lần IX tổ chức tại Đà Nẵng, anh Lê Quang Đồng được
chọn vào đội tuyển trường và đạt được Huy chương Vàng đồng đội nam, giải Nhất toàn đoàn. Hai năm sau, Khoa
Giáo dục Tiểu học tiếp tục đóng góp cho đội tuyển Trường một thành viên, chị Nguyễn Thị Lâm Thảo (sinh viên
khóa 1999 – 2003). Ở giải lần X tổ chức tại Quy Nhơn, chị đã đạt được giải khuyến khích cá nhân nữ và giải Ba
toàn đoàn.
Nhắc đến thành tích về cờ vua, cờ tướng của sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học ở các giải toàn quốc, ta cũng không
nên quên những thành tích đáng chú ý của họ tại các giải cờ truyền thống của Trường như:
– Nguyễn Thị Lâm Thảo, giải Nhất cờ vua nữ năm 2003
– Nguyễn Văn Thảo, giải Nhất cờ tướng nam năm 2003
– Giải Nhất đồng đội môn cờ tướng năm 2003
– Trần Thị Thanh Hiền, giải Ba cờ tướng nữ năm 2005...
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Với những thành tích đáng đáng ghi nhận trên, chúng ta có thể tin rằng nếu CLB cờ được gây dựng lại, phong trào
cờ vua và cờ tướng của Trường sẽ rất mạnh. Và sinh viên Khoa GDTH chắc chắn có thể đạt được nhiều thành tích
hơn nữa.
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