
CẢM ƠN
RẤT NHIỀU !

Vì sự tận tâm & chuyên nghiệp của thầy cô!



Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô!

Kính thưa quý thầy, cô giáo- Viện Khoa học Giáo dục Việt

Nam!

Thưa các bạn học viên lớp NVSP GDHN- K1!

Vậy là 3 tháng nghỉ hè, nghỉ dịch đã trôi qua. Chúng ta cũng

được gặp nhau tròn 3 tháng trên lớp học online. 

Thật là thú vị và hạnh phúc khi em được kết nối với thầy cô và

bạn bè, được nghe thầy, cô, bạn bè chia sẻ những kiến thức, kĩ

năng, kinh nghiệm và những giá trị sống trong khoảng thời

gian tham gia học lớp Nghiệp vụ Sư phạm Giáo dục hòa nhập

do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức giảng dạy.

     Tận sâu thẳm trái tim em, luôn ghi nhớ những điều thầy cô

và các bạn trong lớp chúng ta chia sẻ cũng như những trăn trở

của các bạn làm công tác giáo dục, giáo dục học sinh khuyết

tật hay những suy tư, mong mỏi của phụ huynh trẻ có nhu cầu

đặc biệt,... đó cũng sẽ là hành trang, là ngọn lửa thôi thúc em

cố gắng hơn nữa trong công cuộc tự học tập, rèn luyên và tu

dưỡng bản thân đáp ứng nhu cầu của trẻ KT, trẻ có nhu cầu

đặc biệt, của phụ huynh học sinh,...

    Em hứa sẽ luôn tận tâm, tận lực mang những kiến thức, kĩ

năng, kinh nghiệm mà trong suốt thời gian qua thầy cô trao

cho em và cả lớp mình để giúp đỡ cho những học sinh đặc biệt

trên mọi nẻo đường quê hương đang cần chúng ta.

     Em rất mong được tiếp tục đồng hành cùng các bạn và thầy

cô ở những lớp học khác nữa.

Nguyễn Thị Tuyết Mai - Đăk Lăk


