
Khoa Sư phạm – Trường Đại học Đà Lạt 

Nơi gửi gắm ước mơ của những trái tim yêu nghề nhà giáo 

        Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, khi bạn phải quyết định chọn  cho mình một 

nghề nghiệp để gắn bó lâu dài trong tương lai. Nếu bạn thật sự có đủ đam mê thì làm thầy 

cô giáo của những học sinh dễ thương là một quyết định thật ý nghĩa đối với bạn và 

những học sinh tương lai của bạn. Bạn còn chần chừ gì mà không đăng kí vô học ngành 

sư phạm, nơi sẽ dạy cho bạn những kiến thức, những kỹ năng, đạo đức, lối sống và lý 

tưởng  tốt đẹp. Và đặc biệt hơn, nơi đây sẽ nuôi dưỡng cho bạn một trái tim say mê, nhiệt 

huyết và tình yêu thương đối với những học trò nhỏ của mình. Vậy nếu bạn thật sự yêu 

thích và muốn trở thành thầy cô giáo thì hãy bắt đầu ước mơ của mình tại khoa Sư phạm 

– Trường Đại học Đà Lạt. 

        Khoa Sư phạm  là một trong những khoa đào tạo có chất lượng cao tại trường Đại 

học Đà Lạt. Đây là nơi ươm mầm và đào tạo những giáo viên tương lai của các trường 

phổ thông trong tỉnh và trên cả nước. Sinh viên tốt nghiệp khoa Sư phạm trường Đại học 

Đà Lạt được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và đạo đức để bước vào con đường làm 

thầy cô giáo. Bên cạnh những kiến thức mà bạn học được, khoa Sư phạm trường Đại học 

Đà Lạt cũng thường xuyên tổ chức những buổi ngoại khóa về kỹ năng sống, những buổi 

thuyết trình, bàn luận trong những câu lạc bộ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, 

ngoại ngữ do các sinh viên trong khoa lập lên. Tại đây, bạn có thể rèn luyện cho mình 

những kỹ năng cần thiết, phong cách tự tin để bạn có thể vững vàng khi trở thành những 

thầy cô giáo trong tương lai. Trong những năm vừa qua, với đội ngũ cán bộ, giảng viên 

có trình độ cao và yêu nghề, khoa Sư phạm đã không ngừng phát triển và đi lên cùng với 

những bước tiến vượt bậc. Trong năm 2016, khoa đã tổ chức thành công hội thảo khoa 

học về giáo dục với các bài nghiên cứu khoa học đạt chất lượng và thiết thực. Khoa cũng 

đã mở lớp học về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học với sự hướng dẫn trực tiếp 

từ giáo sư nước ngoài. Điều này, đã giúp cho các bạn sinh viên trong khoa nâng cao trình 

độ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết dạy sao cho hiệu quả nhất. Khoa Sư 

phạm trường Đại học Đà Lạt đã và đang trên con đường phát triển, tạo điều kiện cho các 

bạn sinh viên có một môi trường học tập và rèn luyện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của các 

bạn sinh viên đang theo học. Nơi đây luôn chào đón các bạn có ước mơ làm thầy cô giáo  

với sự chân thành và rộng mở. 

        Tôi là một sinh viên năm cuối của khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt. Gần bốn 

năm đại học đã trôi qua, tôi chợt nhận ra mình đã có những quãng thời gian thật đẹp về 

thầy cô, bạn bè và mái trường mến yêu tại thành phố mộng mơ này. Bạn biết đấy, tất cả 

những điều tôi nói ở trên chính là những thứ quý giá mà tôi đã nhận được khi quyết định 

học tại đây và đăng kí vô ngành sư phạm. Khi tôi học lớp 12, tôi tự hỏi không biết mình 

phải làm gì sau này, tôi thật sự yêu thích điều gì? Nhưng điều làm tôi phân vân nhất đó 



chính là quyết định chọn học ngành sư phạm tại trường Đại học Đà Lạt. Bạn bè tôi thì đã 

quyết định xuống núi và học ở TP. HCM, đứa thì ở Nha Trang, Bình Dương,…Tôi đã 

từng có những lúc suy nghĩ không biết quyết định của mình có đúng không và tôi đã từng 

hoang mang các bạn ạ? Nhưng cho đến khi tôi bắt đầu bước chân vào cánh cửa đại học, 

mọi thứ đều đã thay đổi. Bạn biết đấy, tôi thật sự rất thích không khí mát mẻ với những 

chiếc lá thông rì rào trong gió, con người nơi đây cũng thân thiện và đáng yêu vô cùng. 

Tất cả tạo cho tôi một cảm giác bình yên và thanh thản. Ở đây, trong lớp sư phạm, tôi đã 

gặp những người bạn dễ mến, bọn tôi từ nhưng nơi khác đến nhưng đều có chung một 

con đường phấn đấu là trở thành những người thầy cô giáo. Tôi tìm thấy ở các bạn tôi, từ 

trong sâu thẳm trái tim sự mong muốn, đam mê đầy mãnh liệt đó. Là những sinh viên 

khoa sư phạm, chúng tôi luôn cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng với 

nghề nghiệp, với ước mơ mà mình đã lựa chọn. Gần bốn năm đại học đã trôi qua, tôi đã 

nhận được rất nhiều từ thầy cô giáo, từ những người bạn, từ những buổi ngoại khóa, 

những hoạt động mà khoa tổ chức,…Tất cả đã cho tôi những điều mà trước khi học tại 

đây tôi không hề biết đến. Điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đó chính là sự tận tụy 

của thầy cô giáo trong khoa. Trong từng tiết giảng, bài giảng, thầy cô truyền cho tôi cảm 

hứng nghề nghiệp, những tư duy sâu sắc về chuyên môn, những bài học về đạo đức, cuộc 

sống, những buổi chia sẻ chân tình giữa thầy – trò, cô – trò với nhau. Tình yêu nghề của 

tôi cũng bùng lên mạnh mẽ từ đó. 

        Bạn biết không? Với những bộn bề của cuộc sống, những lo toan về công việc trong 

tương lai, nhiều lúc khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Để làm được thầy cô giáo tốt, đó là 

cả một con đường dài  kiên trì và cố gắng. Nếu chúng ta đã can đảm lựa chọn làm nghề 

giáo thì hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình đến cùng. Không có con đường nào 

trải đầy hoa thơm và cỏ ngọt,  con đường nào cũng đầy chông gai và gian khổ, có những 

lúc sẽ có những giọt nước mắt, những lúc vấp ngã nhưng nếu chúng ta có đủ đam mê, đủ 

yêu nghề, chúng ta cố gắng thì tới lúc hoa sẽ nở thơm ngát, quả sẽ chín ngọt lành. Nếu 

bạn thật sự yêu thích làm thầy cô giáo nhưng lại đang lo sợ về tương lai nghề nghiệp của 

mình sau khi tốt nghiệp thì bạn không nên quá lo lắng vì ước mơ của bạn đang chờ bạn 

phía trước. Bạn hành động tích cực để đạt được ước mơ của mình, thì bạn sẽ được trả 

công xứng đáng. Mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp nếu bạn làm việc và theo đuổi ước mơ của mình 

bằng lòng nhiệt huyết, sự dũng cảm, kiên trì và cố gắng.  

Thành phố Đà Lạt thân yêu, khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt với sự chuẩn bị 

chu đáo, đội ngũ giáo viên yêu nghề, nhiệt huyết luôn luôn sẵn sàng chào đón bạn đến để 

gửi gắm, thực hiện ước mơ của mình. 

           Gửi những bạn đã, đang và sẽ theo đuổi ước mơ làm nhà giáo. 
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