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Thực hiện công văn số 3270/SGDĐT-GDTX-CN ngày 15/9/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời; thực hiện Kế của 

UBND quận Long Biên, sáng ngày 4/10, trường THCS Phúc Lợi long trọng tổ 

chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021. Đây cũng là 

dịp để tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc 

Việt Nam. 

 

Với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19”, tuần lễ năm nay được tổ chức nhằm tiếp tục 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức hoạt động dạy, học và hoạt động 

thư viện trong các cơ sở giáo dục, trong đó lồng ghép, giới thiệu các nội dung học 

tập, bài học và học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng người học thông qua 



phần mềm trực tuyến. Đồng thời cũng là dịp để giáo viên, học sinh nhà trường hình 

thành thói quen khai thác thông tin bằng thiết bị công nghệ số (máy vi tính, máy 

tính bảng, điện thoại thông minh…). Có thể thấy, những khát vọng hiểu biết của 

con người dường như đã dễ dàng hơn với sự xuất hiện, phát triển không ngừng của 

Internet. 

Phát động Tuần lễ học tập suốt đời là phát huy truyền thống hiếu học quý 

báu của dân tộc, để mỗi người dân thấy việc học tập suốt đời là quyền lợi, nghĩa vụ 

của mọi người trong việc xây dựng một xã hội học tập. Đặc biệt trong thời điểm 

dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học ngày càng được chú trọng, nhà trường 

và các em cần biết sử dụng những lợi thế từ Internet để có thể đạt kết quả tốt nhất 

trong học tập và làm việc. 

 
GVCN phát biểu hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 

 

  



Nhân dịp này thư viện nhà trường đã giới thiệu tới học sinh “Tài liệu hướng 

dẫn kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử khi tham gia môi trường mạng”.  

 

 
 

Đồng thời, các lớp đã hưởng ứng Tuần lễ này bằng cách tiếp tục đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ số, tham gia các nội dung học tập, bài học thông qua phần 

mềm trực tuyến: Google Meet, Shub Classroom..., website ôn tập trực tuyến 

olm.vn; học sinh tham gia tích cực, đầy đủ các cuộc thi trực tuyến. Bên cạnh đó, 

các em được tìm hiểu về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong học 

tập; nghe giới thiệu các kho tài nguyên điện tử cho phép truy cập và khai thác. Như 

vậy, học sinh được học tập thường xuyên, tăng cường kết nối và góp phần đảm bảo 

nhu cầu học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo 

trong bối cảnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí ngoài 

trời bị hạn chế do đại dịch Covid-19. 



 
Các em hào hứng chia sẻ về phương pháp học tập hiệu quả 



Học tập suốt đời là chìa khoá của sự thành công. Học không chỉ là nhiệm vụ mà 

còn trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Bởi vậy, thầy trò trường THCS Phúc Lợi 

luôn nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm 

vụ năm học để phong trào này thật sự hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo 

dục ngày càng phát triển. 

 


