Giới thiệu về trường
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"Hạt giống tốt không thể ở trong tay người làm vườn vụng..." và "không có môi trường tốt thì
không thể tạo được cây đời xanh tươi"-những câu nói của người xưa vẫn còn nguyên ý nghĩa
thực tiễn. Điều đó còn thấm thía hơn với mái trường THPT Phan Bội Châu,sau 30 năm thành lập
và trưởng thành.

Theo dòng chảy thời gian, con đường phát triển của trường không hề có thảm đỏ nhưng hôm
nay có thể tự hào về vị trí chiếc nôi giáo dục của mình, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Chắc không mấy khó tìm với bất cứ ai, nếu cần liên hệ với trường THPT Phan Bội Châu. Bởi
ngôi trường toạ lạc ngay cạnh mặt tiền của trục đường Phan Châu Trinh- thuộc khu vực trung
tâm của thành phố Tam Kỳ. Khác với sự ồn ả của cuộc sống bên ngoài, những hàng phượng vĩ
trước sân quanh năm rủ bóng, tạo cho không gian trường thêm phần trầm mặc. Vì thế, từ lâu
mái trường này đã trở thành hình ảnh quen thuộc, gắn bó với cả phụ huynh- học sinh không chỉ
trên địa bàn Tam Kỳ mà cả khu vực Quảng Nam.
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Nhưng những gì có được của ngôi trường hôm nay không phải ở vị trí thuận lợi của nó. Ba mươi
năm tồn tại và phát triển của trường cũng là 30 năm biến động thăng trầm của thầy và trò, để
cùng nỗ lực vươn lên và tự khẳng định mình.

Điều dễ nhận thấy với Trường THPT Phan Bội Châu là ngôi trường có lịch sử biến đổi nhiều
nhất trong hệ thống trường THPT. So với nhiều đơn vị trường học trên địa bàn Tam Kỳ, có lẽ
trường Phan Bội Châu không phải là đứa con "sinh sau đẻ muộn". Nhưng ra đời trong hoàn
cảnh xã hội còn nhiều biến động nên ngôi trường cũng chịu không ít thử thách. Vừa tròn ba
thập niên dạy và học, nhưng trường đã 5 lần thay đổi mô hình giáo dục và 6 lượt thay đổi về cơ
cấu nhân sự. Từ một trườngTư thục Đức Trí trước năm 1975, sau ngày miền Nam giải phóng cơ
sở nhà trường phải gánh vác nhiều nhiệm vụ khác nhau. Mãi đến tháng 8/1980 ngôi trường mới
chính thức được hoà vào mạng lưới giáo dục quốc dân. Những ngày đầu phôi thai, theo QĐ.của
Ty Giáo dục QN-ĐN thì đây là cơ sở 2 của trường Cấp III- Trần Cao Vân. Đến ngày 01/8/1980
trường mới có khai sinh mới là: Trường Cấp III- Phan Bội Châu (công lập). Và trong 30 năm
ấy...Trường Phan Bội Châu phải 4 lần thay đổi danh xưng, mô hình: Trường cấp III Công lập
(1983-1990); Trường PT cấp II-III Phan Bội Châu(1990-1993); Trường THPT-BC Phan Bội Châu
(1993-2008) và đến ngày 01/9/2009 ngôi trường mới được chính thức trở lại là Trường THPT
Phan Bội Châu.

Mặc dù mô hình giáo dục có nhiều biến đổi như thế, nhưng mái trường này có thể tự hào một
cách chính đáng về kết quả dạy và học. Cùng với sự phát triển ngày một qui mô về cơ sở vật
chất, số lượng học sinh cũng không ngừng tăng lên hàng năm. Niên khoá đầu tiên (1980-1981)
cả trường chỉ võn vẹn có13 lớpvới hơn200 HS. Qua nhiều lần thay đổi hệ giáo dục phổ thông,
số lượng các khối lớp không những không giảm mà còn tăng dần đều. Đến đầu năm học
2009-2010 này, trường đã có 44 lớp với hơn 2500 học sinh. Để có được niềm tin của cộng đồng
xã hội và học sinh như vậy, chính là nhờ sự năng động ở đội ngũ lãnh đạo- giáo viên của nhà
trường. Hội đồng sư phạm Phan Bội Châu không hề có "bí quyết" giáo dục nào cả, ngoài sự
đồng thuận và tinh thần gắn kết tập thể. Đây có thể được coi là ngôi nhà chung của tất cả
CB-GV-NV của trường, để có được sự đoàn kết thống nhất cao. Nhờ sức mạnh đòn bẫy và tinh
thần kỷ luật ấy, đã góp phần quyết định cả về chất lẫn về lượng đối với học sinh. Chưa nói đến
kết quả ổn định khi còn ở hệ công lập trước kia, chỉ riêng 15 năm với mô hình Bán công, số
học sinh đỗ tốt nghiệp hằng năm luôn ở trên mặt bằng chung của cả tỉnh. Nhiều thế hệ học
sinh đã trưởng thành và đảm nhận những trọng trách khác nhau, trên mọi miền đất nước.

Truyền thống của nhà trường là không chạy theo thành tích, phát huy tính chủ động của thầy và
trò để có kết quả thực học thực dạy. Trường THPT Phan Bội Châu cũng được dư luận đánh giá
cao về tinh thần đoàn kết nội bộ và tương trợ hữu ái trong chuyên môn cũng như cuộc sống.
Nhờ vậy, nhà trường có được đội ngũ chuyên môn khá đồng đều về chất lượng và một Đảng bộ
đông đảo, đủ làm nòng cốt cho các phong trào.
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Để đáp ứng yêu cầu dạy và học, nhà trường không ngừng mở rộng diện tích, xây mới phòng
học, phòng bộ môn, thư viện, sân thể dục...Đoàn trường đã chủ động xây dụng được phòng
truyền thống và góp phần tích cực hoàn thiện cảnh quang sư phạm nhà trường. Có thể nói
Trường THPT Phan Bội Châu hiện nay là một trong số ít trường trên địa bàn thành phố có
không gian sư phạm tốt và cảnh quang đẹp.

Với tinh thần cầu tiến và sự nỗ lực không ngừng trong nhiều năm qua, nhà trường đã có được
những thành tích đáng ghi nhận. Về phía sự nghiệp, trường được Chính phủ phong tặng Huân
chương Lao động hạng III; về phía công tác Đảng, được Đảng bộ thành phố công nhận là đơn
vị có thành tích xuất sắc 12 năm liền...

Trong công cuộc đổi mới chung của sự nghiệp giáo dục, trường THPT Phan Bội Châu cũng
đang bước sang con đường mới, đoạn giao với hệ Bán công. Đây là một tín hiệu vui để thầy và
trò một lần nữa tự đổi mới mình và làm đẹp cho ngôi trường thân yêu.
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