
CHUYÊN ĐỀ 

“LÒNG BIẾT ƠN CHA MẸ VÀ THẦY CÔ, SỐNG CÓ GIÁ TRỊ” 

                                                                                (Khúc Thị Hà – Ban TT – TS) 

Làm thế nào để thể hiện lòng biết ơn của những người con đối với cha mẹ, 

của những người học trò đối với thầy cô, sống làm sao để mỗi chúng ta trở thành 

ngườ có ích, có giá trị… Đó là nội dung của buổi chuyên đề “Lòng biết ơn cha mẹ 

và thầy cô, sống có giá trị” do Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân - Cố vấn cấp cao của 

Trung tâm đào tạo tài năng trẻ Châu Á – Thái Bình Dương gửi đến cho toàn thể học 

sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức vào sáng ngày 07 tháng 11 năm 

2020 tại sân trường. 

            Buổi chuyên đề rất vui mừng được đón tiếp các quý vị đại biểu khách quý, 

Ban chấp chấp hành hội cha mẹ học sinh nhà trường, quý phụ huynh các lớp cùng 

các thầy cô và toàn thể các em học sinh trong trường.  

 
 

 

 



Mở đầu buổi chuyên đề là một số tiết mục văn nghệ: 

 
 

 



 
 

 
Buổi chuyên đề diễn ra với không khí trầm ấm, nghiêm túc. Thông qua những 

câu chuyện cảm động, diễn giả - Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân đã cho các em học 



sinh thấy được tình yêu bao la, sự quan tâm, lo lắng của các bậc làm cha –mẹ,  của 

những người thầy, người cô. Đồng thời, các em cũng thấy được sự vô tình hay cố ý 

mà các em đã làm cho cha mẹ, thầy cô lo lắng, buồn phiền.  

 
Cách đặt vấn đề của thầy đã đánh thức tình cảm rất đáng trân trọng của chính 

các em học sinh với đấng sinh thành của mình. Không ai trong chúng ta đã người 

hoàn thiện ngay từ khi mới được sinh ra, điều quan trọng là ta biết nhận ra sự hi sinh 

thầm lặng của những người đã sinh thành ra ta, nuôi nấng và dạy dỗ ta nên người để 

trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Chúng ta phải biết nói lời cảm ơn và 

xin lỗi. Lời xin lỗi hay cảm ơn rất dễ nhưng tại sao, với bố mẹ là những người thân 

nhất, chúng ta lại khó khăn đến vậy? Những lỗi lầm bạn trẻ thường mắc như ích kỷ, 

ương bướng, nổi loạn. Họ là những đứa con “lớn xác” vô tâm, không chịu nghĩ cho 

bố mẹ. Không ít lần các bạn trẻ trách giận bố mẹ, thậm chí còn có ý định bỏ nhà đi. 

Sau đó nghe lời xúi giục của bạn bè chống đối bố mẹ, nghĩ rằng bố mẹ không yêu 

thương mình. Khi ấy, chúng ta thật dại dội vì đã vô tình khiến bố mẹ đau lòng. Bố 

mẹ chỉ là người lao động bình thường nhưng nhiều bạn trẻ vẫn thường xuyên đòi hỏi 

tiền bạc, quần áo mới... Những ai còn đang trách giận bố mẹ thì hãy nên nói lời xin 

lỗi ngay, bởi lẽ, thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai cả. Một ngày có 280 người mãi mãi 



không bao giờ trở lại vì tai nạn giao thông. Đừng bao giờ để đến khi bố của bạn mất 

rồi mới quỳ bên quan tài, khóc bù lu bù loa, nói lời xin lỗi vì ông ấy chẳng thể nghe 

thấy đâu.  

 
Rất nhiều thầy cô, phụ huynh và các em học sinh đã khóc 

 



 

 
Buổi chuyền đề kết thúc nhưng đã để lại trong lòng các em học sinh, quý phụ 

huynh những giá trị nhân văn về lòng biết ơn cha mẹ và thầy cô. Hy vọng sau khi 

được nghe thầy Nguyễn Thành Nhân giảng các em học sinh sẽ thay đổi, có ý thức 

cũng như có thái tốt độ với cha mẹ, thầy cô và sẽ tự khẳng định giá trị của bản thân 

mình. Biết nhận ra giá trị của bản thân và phát huy tốt giá trị đó để trở thành một con 

người có ích có lẽ là điều ai cũng mong muốn.  


