Lắng nghe và thấu hiểu
Rất rõ ràng rằng giữa yêu thương và sự thấu hiểu có mối liên hệ rất gần
-Paul Tournier, bác sỹ, tác giả người Thụy Điển-

Nằm trong chuỗi các hoạt động “Đồng hành cùng các em trong mùa dịch Covid19”, với chủ đề “Lắng nghe và thấu hiểu”, Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo trường và
các em học sinh đại diện lớp 10, 11, 12 năm học 2021 – 2022 của trường THPT Phước
Long sáng ngày Thứ Bảy (16/10/2021) diễn ra trong không khí ấm áp, thân thiện và cởi
mở.

Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị, lãnh đạo nhà trường đã lắng nghe những chia
sẻ, mong muốn của các em học sinh đại diện cho các em học sinh các khối lớp. Ý kiến của
các em xoay quanh các vấn đề về chương trình học, phương pháp học trực tuyến, hoạt động
ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, … Các em mong muốn tình hình dịch bệnh ổn để được
đến trường, tới lớp, gặp bạn bè, thầy cô.

Nhất là các em học sinh lớp 10, một năm học mà giấc mơ ngày khai giảng rộn rã
tiếng cười nơi sân trường của ngôi trường mới còn bỏ ngỏ. Các em muốn được có các buổi
sinh hoạt tập thể, học thêm nhiều ngôn ngữ khác, …
Các em lớp 11 có nhiều trăn trở về học trực tuyến với việc đồng cảm cùng những
vất vả của thầy cô bộ môn khiến lãnh đạo nhà trường thực sự xúc động khi thấy học trò
của mình mỗi ngày chững chạc và sống có trách nhiệm.
Các em lớp 12 quan tâm nhiều đến kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến. Suy
nghĩ của các em được các cô trong lãnh đạo trường khen ngợi như những tham mưu rất có
giá trị với các trăn trở và hoạch định mà trường đang và sắp thực hiện.

Kết thúc Hội nghị, cô Vũ Thị Hồng Châu, Hiệu trưởng nhà trường, đã động viên
các em học sinh tiếp tục nỗ lực cùng các thầy cô vượt qua khó khan để hoàn thành nhiệm
vụ năm học, đạt thành tích cao nhất. Cô Hồng Châu cũng dặn dò các em trong mọi thời
điểm luôn có ý thức trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và chúc các em nhiều sức
khỏe. Em Nguyễn Cao Thanh Ngân, lớp trưởng 12A8, thay mặt các bạn học sinh cảm ơn
lãnh đạo nhà trường và các thầy cô đã luôn bên cạnh các em, lắng nghe và thấu hiểu các
em.

