
HỘI THẢO “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC” NĂM 2021 

  Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; căn cứ Kế hoạch liên tịch số liên tịch 

số 3555/KHLT-SGD&ĐT-CĐN ngày 15/10/2020 giữa Sở GD&ĐT- Công đoàn Giáo 

dục Hà Nội , đồng thời nhằm mục đích lan tỏa những giá trị tích cực của đề án xây 

dựng trường học hạnh phúc, ngày 22 tháng 03 năm 2021, Trường THCS Phúc Lợi tổ 

chức Hội thảo giáo dục “Xây dựng trường học hạnh phúc” với mong muốn tích lũy 

cho giáo viên những kiến thức thiết thực và mang tính chuyên sâu về tâm lý học học 

đường và tâm lý lứa tuổi, từ đó trang bị cho giáo viên các kỹ năng cần thiết để giải 

quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình dạy học, tạo ra các động lực bên trong để 

giáo viên tự thay đổi, tự chuyển hóa bản thân để trở nên hoàn thiện hơn, cùng xây 

dựng nên một trường học hạnh phúc! 

 

Đồng chí Phạm Thị Hậu-Chủ tịch công đoàn phát biểu mở đầu 

 



Mở đầu chương trình, Cô giáo Phạm Thị Hậu – Chủ tịch công đoàn nhà trường 

trường đã trình bày báo cáo đề dẫn nội dung Hội thảo trong thời kì giáo dục mới. Báo 

cáo của Cô đã chỉ rõ những tiêu chí cơ bản nhất để xây dựng trường học hạnh phúc và 

trường học thông minh. Đây chính là cơ sở để Hội thảo tham luận và thảo luận tại chỗ 

đạt hiệu quả nhất. 

Sau lời phát biểu của đồng chí Chủ tịch công đoàn, các thầy cô giáo đại diện các 

tổ chuyên môn đã trình bày các tham luận của mình.  

Đồng chí Phạm Thanh  Dung – Tổ trưởng tổ KHXH chia sẻ trong tham luận của 

mình Thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc. Đối với học sinh, các em đã được học 

những tiết học hạnh phúc, những lớp học hạnh phúc, ở đó thầy cô có sự thay đổi về 

phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nội dung và từng kiểu bài; được tham gia 

các câu lạc bộ rèn kĩ năng sống và thỏa mãn đam mê, cũng như năng lực, sở trưởng 

của mình. Đối với phụ huynh, các cô giáo cố gắng tạo lập được mối quan hệ đồng 

thuận giữa nhà trường với phụ huynh học sinh bằng cách tạo điều kiện thuận lợi nhất 

để họ được tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường, tham gia trải nghiệm 

cùng con em mình trong các hoạt động ngoại khóa. 

 

Cô giáo Phạm Thanh Dung trình bày tham luận 

“Thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc 



Đại diện tổ Khoa học tự nhiên, đồng chí Hoàng Thu Hiền đã chia sẻ quan điểm 

học sinh hạnh phúc, giáo viên hạnh phúc, trường học hạnh phúc phải có những con 

người hạnh phúc; hoạt động trong trường hướng đến học sinh để các con cảm thấy 

hạnh phúc; môi trường giáo dục an toàn. 

 

Đồng chí Hoàng Thu Hiền trình bày tham luận 

 Sau phần tham luận là phần thảo luận tại chỗ. Các thầy cô trong Hội đồng Sư 

phạm Nhà trường đã đưa ra rất nhiều ý kiến về các tham luận và cách nghĩ của bản 

thân về việc xây dựng trường học hạnh phúc và trường học thông minh. Các ý kiến cơ 

bản đều nhất trí cao với nội dung của Báo cáo đề dẫn và các tham luận được trình bày 

trước đó. 



 

Các thầy cô giáo phát biểu ý kiến trong phần tham luận 

  Tổng kết nội dung của Hội thảo, Thầy giáo Nguyễn Mậu Minh đã tổng hợp lại 

những ý kiến cơ bản của các thầy, các cô. Thầy Hiệu trưởng đã nhấn mạnh: Để xây 

dựng thành công mô hình trường học thông minh cần chú trọng vào 3 vấn đề lớn, đó 

là: Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, thông minh; Xây dựng đội ngũ giáo viên thông 

minh và đào tạo học sinh thông minh. Việc xây dựng trường học hạnh phúc cũng phải 

hướng tới các tiêu chí như: thân thiện, tôn trọng, an toàn và chia sẻ. Xây dựng “ Ngôi 

trường hạnh phúc” là một hành trình dài cần người giáo viên quyết tâm thay đổi chính 

mình, cần có tấm lòng trách nhiệm với nghề nghiệp, sự kiên trì, bền bỉ trong mỗi 

chúng ta. 

Buổi hội thảo để lại dấu ấn và ý nghĩa thiết thực cho tất cả thành viên tham dự. 

Thông điệp mà hội thảo gửi tới các thầy cô giáo hãy “ Thay đổi vì một trường học 

hạnh phúc”. "Giáo dục không phải là rót cho đầy một chiếc bình, mà là khơi lên một 

ngọn lửa". 


