Phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018
Thứ hai, 01 Tháng 10 2018 16:05 -

Thực hiện kế hoạch số 565 ngày 25/9/2018 của phòng GD & ĐT Huyện Phú Ninh về kế
hoạch triển khai tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" ; sáng nay, ngày 01
tháng 10 năm 2018 các trường TH, THCS trên địa bàn huyện Phú Ninh đồng loạt tổ chức lễ
phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018".

Tại lễ phát động, các trường xoay quanh các chủ đề, như: Học ở trường học, học ở sách
vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân (Hồ Chí Minh); Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ
Chí Minh); Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở; Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách
đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn...

Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về việc học tập suốt đời, học mọi
lúc, mọi nơi, học từ nhiều kênh thông tin, chủ động tìm tòi, nghiên cứu qua đó đẩy mạnh công
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tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về mục đích, ý nghĩa của việc học tập
suốt đời.

Hòa chung với hoạt động hưởng ứng ở các đơn vị, tại trường THCS Nguyễn Hiền đã tổ
chức lễ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" với chủ đề "Học ở trường
học, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân", đến dự với buổi khai mạc có đại biểu Hội
khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn; Ban đại diện cha mẹ học sinh, lãnh đạo nhà
trường cùng với các thầy cô trong Hội đồng sư phạm và toàn thể học sinh nhà trường. Tại buổi
khai mạc, nhà trường đã phát động phong trào thi đua "Ngày học tốt, giờ học tốt", "Làm đẹp lớp
học" và phong trào "Sân trường của em".... Để thực hiện các phong trào này, các lớp sẽ thi đua
học tập tốt, chăm sóc cây cảnh, bồn hoa làm đẹp sân trường... Kết thúc Tuần lễ, Ban tổ chức sẽ
khen thưởng cho cá nhân, tập thể xuất sắc đạt thành tích cao trong Tuần lễ hưởng ứng học tập
suốt đời./.

Trần Quang Tịnh
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