LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG
Hoạt động do Đoàn - Hội khoa Quản trị kinh doanh UFM cùng Đoàn phương Long
Bình phối hợp thực hiện. Nằm trong khuôn khổ chương trình tư vấn, hỗ trợ học sinh,
sinh viên, hoạt động đã nhận được nhiều sự ủng hộ và tham gia của hơn 40 sinh viên.
“Lớp học tình thương” đã được triển khai giảng dạy từ ngày 26/10/2020 đến ngày
27/04/2021, với đội ngũ “giáo viên” không ai khác mà chính là các sinh viên đang học
tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Dạy các bé học môn Toán và Tiếng việt

Rèn luyện chữ đẹp cho các em
Đối tượng hướng tới của lớp học đều là các em nhỏ đang trong độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi
có hoàn cảnh khó khăn, không có cơ hội được đến trường trên địa bàn Phường Long
Bình. Lớp học được diễn ra vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần vào lúc 18 giờ đến 20 giờ tại
trụ sở khu phố Thái Bình 2, kế bên Giáo xứ Long Bình, với số lượng sinh viên tham gia
mỗi buổi là 8 – 10 sinh viên. Nội dung bài học ở lớp luôn bám sát theo kiến thức sách
giáo khoa môn Toán và Tiếng Việt của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Bên cạnh những buổi
dạy kiến thức, sinh viên còn dạy cho các em về đạo đức, kĩ năng sống; tổ chức các buổi
giao lưu, liên hoan văn nghệ, mĩ thuật, tổ chức trò chơi cho các em học sinh vào các dịp
như làm thiệp tặng mẹ ngày 8/3, mừng Tết Nguyên Đán,… Hy vọng những trải nghiệm
ở “Lớp học tình thương” sẽ mang lại cho các em học sinh không chỉ là những bài học
bổ ích về kiến thức cơ bản và kỹ năng sống, mà còn giúp các em vượt qua hoàn cảnh
khó khăn của mình, tiếp tục hành trình vươn tới đỉnh cao tri thức và có một tương lai
tươi sáng hơn nữa.

Tập vẽ và tô màu cùng các bé

Tổ chức trò chơi cho các em học sinh

Trải qua 6 tháng trên cương vị là những người thầy, người cô, các sinh viên đã có cơ
hội thử sức mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các bạn được tiếp
xúc, gặp gỡ, cùng lắng nghe các nhỏ chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống
thường nhật. Qua đó, giúp các bạn cảm thấy mình cần sống có ích và có trách nhiệm
hơn nữa, trao đi tình yêu thương đối với những mảnh đời cơ nhỡ. Đây cũng là hoạt động
giúp nâng cao đạo đức lối sống, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng;
tạo môi trường giúp các bạn sinh viên có cơ hội thể hiện, rèn luyện và trao dồi các kĩ
năng cần thiết của mình.

Vui chơi cùng các em nhỏ tại trường
Bên cạnh đó, công tác giảng dạy cũng gặp phải khó khăn như quãng đường đến nơi dạy
khá xa, hẻo lánh hay các em học sinh không nghe lời, không làm bài tập về nhà khiến
cho buổi học không có hiệu quả. Đặc biệt, vào những ngày mưa lớn, quãng đường từ
nơi để xe đến lớp học ngập đến gần đầu gối khiến việc di chuyển vào lớp học khá vất
vả. Dù vậy, lớp học vẫn luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi và sự hỗ trợ từ phía thầy
cô lãnh đạo khoa, cán bộ Đoàn Phường Long Bình và sinh viên trong trường với những

phần quà cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo động lực cho cả học sinh và sinh viên. “Lớp
học tình thương” cũng góp phần giới thiệu với xã hội hình ảnh của sinh viên trường Đại
học – Tài chính Marketing không chỉ tích cực trong học tập, năng nổ trong các hoạt
động Đoàn - Hội mà còn có một trái tim giàu tình yêu thương và muốn lan tỏa đến
những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid mà lớp học đã ngừng hoạt động. Mong rằng
trong tương lại không xa, khi dịch bệnh đã được đẩy lùi, “Lớp học tình thương” sẽ được
hoạt động trở lại, chắp cánh cho những ước mơ nhỏ bé của các em thành hiện thực.

