Kính thưa Quý đại biểu;
Kính thưa Quý Thầy Cô;
Kính thưa các Anh chị học viên và các bạn tân sinh viên thân mến;

Em tên là Phan Phạm Tường Phương, sinh viên năm thứ nhất, Ngành
Ngôn ngữ Trung Quốc.
Em rất hạnh phúc và vinh dự được đại diện các bạn tân sinh viên phát biểu
cảm nghĩ trong buổi khai giảng long trọng hôm nay.
Theo quy luật tự nhiên, khi mùa đông qua, mùa xuân sẽ tới. Đối với học
sinh, sinh viên, khi một mùa hè tràn đầy năng lượng kết thúc, một năm học mới
đầy hứa hẹn lại trở về. Hôm nay, chúng em cảm thấy hân hoan biết bao khi được
tham dự buổi lễ long trọng này. Bởi lẽ cảm xúc ngày khai giảng năm nay không giống
với những năm trước. Vào khoảng thời gian này năm trước, chúng em còn là
những học sinh vô tư, tung tăng dưới mái trường phổ thông trung học, giờ đây
chúng em đã là sinh viên của Trường Đại học Đồng Tháp - một mái trường với
gần nửa thế kỷ đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục - với niềm tự hào
biết bao.
Từ khi biết tin trúng tuyển vào Trường Đại học Đồng Tháp, chúng em rất
vui, háo hức và chuẩn bị sẵn sàng cho một chặng đường tri thức mới . Bốn năm
đại học sắp tới sẽ là khoảng thời gian quí báu để chúng em biến ước mơ thành
hiện thực.
Bước vào môi trường học tập mới, chúng em đã làm quen được nhiều bạn
mới. Bên cạnh đó các anh chị khóa trước luôn tận tình chỉ dẫn để chúng em sớm
hòa nhập với môi trường mới. Một trong những niềm tự hào lớn nhất của chúng
em khi học ở Trường Đại học Đồng Tháp là được học tập dưới sự hướng dẫn
của các giảng viên giàu kinh nghiệm. Chỉ qua hai tuần học tập, em cảm nhận
được những thầy cô ở đây rất tận tình, chu đáo và nhiệt huyết.
Người ta cho rằng: “Tuổi trẻ là mầm non của đất nước”, thế nên, là một thế
hệ tân sinh viên tràn đầy sức trẻ của Trường Đại học Đồng Tháp, chúng em sẽ
quyết tâm học tập, rèn luyện, trau dồi tri thức và đạo đức, hoàn thiện bản thân để
hôm nay chúng em tự hào về Nhà trường, mai sao Nhà trường sẽ tự hào về
chúng em.
Cuối lời, em kính chúc quí đại biểu, quý thầy cô dồi dào sức khỏe, luôn
thành công trong sự nghiệp dẫn dắt, chỉ đường cho từng thế hệ sinh viên. Chúc
toàn thể các Anh Chị học viên, sinh viên cùng các bạn tân sinh viên một năm
học mới với nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.
Xin trân trọng kính chào!

