Tâm sự của Cô giáo ThS. Đỗ Thị Phương Lan

Các em sinh viên và thí sinh thân mến!
Việc chọn lựa ngành nghề cho tương lai được xem là một trong những bước
ngoặt lớn lao và có tính quyết định của cuộc đời một con người. Đứng trước rất
nhiều ngã rẽ cho tương lai trong mùa thi sắp đến, hẳn các em ai cũng mang một
tâm tư với muôn ngàn câu hỏi về mục tiêu cuộc sống của chính mình?! Hẳn các em
đang ấp ủ nhiều ước mơ nhằm xây dựng tương lai, phục vụ xã hội và làm được
nhiều điều tốt đẹp?! Hãy biến những ước mơ đó thành sự thực bằng cách chọn cho
mình một cơ hội cuộc đời!
Mỗi một ngành nghề có ích nào trong xã hội đều cần những con người có
mục tiêu cuộc sống tốt đẹp, có năng lực và những phẩm chất nhân văn có thể làm
chủ cuộc sống chính mình, thậm chí có thể làm được những kỳ tích. Nhưng trong
quan niệm của nhiều người thì “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể
sử dụng để thay đổi cả thế giới.” (N.Mandela). Dẫu cuộc sống này có thay đổi bao
nhiêu, dẫu nhân loại tiến bộ đến thế nào thì giáo dục vẫn luôn đóng một vai trò vô
cùng quan trọng, bởi nó là nghề sáng tạo ra những con người có văn hóa.
Các em thân mến!
Là một người từng được đào tạo tại nhà trường Đại học Đà Lạt, với gần 25
năm kinh nghiệm đứng bục giảng, được đứng bên cạnh hàng ngũ những người vừa
thầy cô giáo vừa là đồng nghiệp giàu tâm đức, được chung tay chắp đôi cánh bay
cho nhiều thế hệ học trò- sinh viên và được chứng kiến họ đã lần lượt trưởng thành
và thành đạt, cô đã luôn xem nghề dạy học như là cơ duyên và lẽ sống của cuộc đời
mình. Cô đã may mắn được chọn nghề và được nghề chọn mình. Cô nhận thấy
rằng, trường Đại học Đà Lạt, khoa Sư phạm- nơi đã là chiếc cầu bắc đôi bờ ước mơ
và hiện thực của nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành và thành đạt- sẽ cũng luôn là
một địa chỉ đáng để các em lựa chọn như là một nơi trao truyền và hun đúc cho các
em những kiến thức- kỹ năng cần thiết để trở thành những nhà sư phạm giàu năng
lực cho tương lai.
“Chỉ có quốc gia thu hút những cái đầu vĩ đại hoặc coi trọng giáo dục mới
có thể trở nên giàu có”- Enrics (Mỹ)

Thật mong mỏi rằng các em-những người chọn nghề sư phạm làm lẽ sốngsẽ là những cái đầu góp phần làm nên một Việt Nam giàu mạnh!
Thân chúc cho những ước mơ sẽ thành sự thật! Thân ái!
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