BÀI PHÁT BIỂU TRONG LỄ TỔNG KẾT KHOÁ HỌC 2019 – 2022
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Kính thưa các quí vị đại biểu, các thầy cô giáo; thưa các em sinh viên thân
mến!
Hôm nay, thầy rất vinh dự, bồi hồi xúc động đến dự buổi tổng kết khoá học
2019 – 2022 của sinh viên khoa GDTH, và chia tay các em như những người thân
thiết nhất.
Khoá học 2019 – 2022 là khoá học hết sức đặc biệt:
Thứ nhất, vì đây là khoá học cuối cùng đào tạo GVTH hệ CĐ, đánh dấu một
mốc lịch sử 30 năm hình thành và phát triển (1992 – 2022), thầy và trò khoa GDTH
đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Ba mươi năm là không nhiều so với lịch sử phát
triển 62 năm của nhà trường, nhưng Khoa đã đào tạo hơn 20 nghìn GVTH trên cả
nước, nâng chuẩn cho khoảng 1200 giáo viên tiểu học đạt trình độ cao đẳng trên đại
bàn tỉnh Hải Dương và Hưng Yên.
Thứ hai, trong 3 năm học thì có 2 năm học chúng ta phải thực hiện đào tạo
trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp: thầy trò dạy học online, qui
định thực hiện nghiêm ngặt phòng chống dịch, có bạn phải học online trong khu cách
li; điều kiện phòng học hạn chế và khoảng cách địa lí xa xôi; nhưng với tinh thần
vượt mọi khó khăn của các em, và sự dạy dỗ đầy trách nhiệm của các thầy cô trong
khoa, được sự quan tâm kịp thời của BGH, Phòng Đào tạo, các phòng ban, các em
vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện. Kết quả và thành tích là khích lệ và
đáng biểu dương:
- Nhiều bạn đạt kết quả học tập khá giỏi;
- Một số bạn đạt thành tích xuất sắc, có 8 em được kết nạp vào Đảng CSVN.
Thầy tự hào về các em và chúc mừng các em.
Và chắc chắn rằng sau buổi lễ tổng kết này, các em sẽ cùng với thầy cô bước trên con
đường Sự Nghiệp Trồng Người.
 Để hoàn thành tốt khoá học, thầy có một số căn dặn sau:
- Làm bài thi tốt nghiệp cuối khoá (ngày 13/6) với kết quả cao nhất.
- Các em hãy vận dụng sáng tạo kiến thức, các học thuật trong chương trình

đào tạo vào hoạt động dạy học tại các trường TH, góp phần thực hiện thành công đổi
mới chương trình – sách giáo khoa 2018.
- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của GDTH trong tương
lai.
Cuối cùng: xin kính chúc các quí vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khoẻ, tiếp
tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng người.
Chúc các em sinh viên sẽ là cô giáo giỏi, là người mẹ hiền, gieo mầm ước mơ
và và hoài bão cho các em học sinh. Xin trân trọng cám ơn !

