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Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt nam 20/11,
ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng tôn vinh công lao cao cả đối với nhà giáo, chúng ta ai
cũng có một niềm tin yêu của một thời thơ ấu tuổi học trò, những tâm hồn trong trắng tuổi học
trò cũng đang suy nghĩ về thầy cô kính mến của mình với lòng biết ơn sâu đậm và niềm tôn
kính vô hạn. Thực hiện kế hoạch năm học và được sự đồng ý của Đảng ủy, Sở Giáo dục. Hôm
nay, ngày 19.11.2021 Trung tâm long trọng tổ chức buổi tọa đàm kỉ niệm 39 năm ngày nhà
giáo Việt Nam; tri ân thầy cô và đội ngũ nhân viên công tác trong Trung tâm bằng 2 hình thức
Trực tiếp (10 CGV-CNV) và trực tuyến tất cả CBGV-CNV cùng hội phụ huynh học sinh.

Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống "Tôn sư, trọng đạo" bởi người thầy đã góp phần hun
đúc nên tâm hồn Việt Nam qua các thời kỳ, là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai dân
tộc. Trong xã hội xưa, vị trí người thầy đã được đặt rất cao. Thời phong kiến, trong bậc thang
giá trị xét theo cấu trúc "Quân - Sư - Phụ" nhà giáo được xếp dưới vua nhưng trên cha mẹ. Ca
dao cũng có câu: "Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy". Trong chế
độ mới, người thầy được tôn vinh là: "Kỹ sư tâm hồn", nghề dạy học là: "Nghề cao quy nhất
trong những nghề cao quý, vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo". Ngày nay có biết bao
nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và hàng triệu giáo viên khác - những người đang mang tâm
huyết, trí tuệ, không quản ngại khó khăn, gian khổ cống hiến cho sự nghiệp "trồng người'.
Những người thầy ấy luôn được coi trọng. Tôn vinh người thầy đã trở thành đạo lý, thành tình
cảm tự nhiên của mỗi người chúng ta.

Ngày nay sự nghiệp trồng người của chúng ta càng gian nan hơn, thử thách hơn khi cả nhân loại
đang chống chọi với đại dịch covid 19, làm gần 2.000 bạn trở thành trẻ mồ côi, phần lớn các
bạn học sinh không được đến trường nhưng không vì thế mà việc dạy và học của chúng ta gác
lại.

Thực hiện theo lời kêu gọi của Ngành, không đến trường không có nghĩa là ngừng học, Ban
giám đốc, các thầy cô cùng phụ huynh và các bạn học sinh của Trung tâm đã cùng nhau vượt
qua bao nhiêu rào cản, khó khăn, thách thức, bỡ ngỡ ban đầu, để có được những buổi gặp gỡ
qua màng hình, những tiết học onlai đầy thú vị…từ đó các em sẽ cảm nhận được giá trị của
bản thân và có ý thức hơn trong sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày. Sau đây là một số hình
nahr đặc biệt của buổi lễ:
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Cô Võ Thị Mai Thùy - GVTT hát mừng tọa đàm

ThS.Phạm Thị Tuyết -GĐTT ôn lại truyền thống ngày nhà giáo

Cô Nguyễn
trong
thời kỳThị
CoVid19
Kim Cúc - GVTT phát biểu cảm nghĩ về nghề dạy trẻ khuyết tật và dạy Online

Đại diện hội phụ huynh học sinh phát biểu chúc mừng ngày nhà giáo bằng hình thức Online

Trao bằng khen UBND tỉnh cho ThS.Phạm Thị Tuyết - GĐTT

Trao giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong năm học
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Trao giải cuộc thi HS vẽ tranh chào mừng ngày nhà giáo trực tuyến
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