Chào các bạn!
Xin giới thiệu một chút, tôi là một cô sinh viên năm ba khoa Sư Phạm, chuyên ngành Vật
Lý. Một cô gái học tự nhiên, có thể tôi viết văn không giỏi, nhưng đây là những dòng
cảm xúc chân thật của tôi muốn gửi đến các bạn - Những cô cậu sinh viên tương lai có
thể sẽ cùng bước trên con đường như tôi đang bước lúc này!
Từ lúc còn nhỏ hay chính xác là từ hồi còn học tiểu học, tôi đã luôn mong muốn rằng sau
này sẽ trở thành một cô giáo. Bạn có thể nghĩ sớm vậy thật sao? Có lẽ bởi vì mẹ tôi cũng
là một cô giáo, và bác tôi cũng là một cô giáo mà tôi rất tôn trọng.
Cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, và giờ tôi đang từng ngày biến giấc mơ của mình thành sự thật. Đã
có nhiều người hỏi tôi, tại sao không đi Sài Gòn học? Tôi trả lời rằng vì “tôi thích học ở
đây, tôi nghe và biết đại học Đà Lạt đào tạo Sư Phạm tốt”. Tôi còn biết rằng đã có rất
nhiều cựu sinh viên sư phạm Đà Lạt đã ra trường được đứng trên bục giảng, trong đó có
cả những người thầy, người cô của tôi thời phổ thông và ngay cả ở các trường đại học.
Các bạn phân vân nên chọn học sư phạm đại học Đà Lạt, hay đại học Sư Phạm TP.HCM?
Từng có một người thầy nói với tôi rằng “Mọi sự so sánh đều khập khiễng”. Tôi thấy
đúng vậy, chúng ta đâu chắc được người bước ra từ ngôi trường này sẽ giỏi hơn người
bước ra từ ngôi trường kia. Bởi môi trường học là một yếu tố, còn lại muốn trở thành một
người thầy giỏi, việc của bạn là phải không ngừng cố gắng trau dồi bản thân, học tập kinh
nghiệm và chính mình tạo nên kinh nghiệm cho bản thân mình. Không gì có thể cho bạn
nhiều kinh nghiệm bằng thực tế giảng dạy. Con đường tốt nhất là con đường mà bạn thật
sự yêu thích và tin tưởng. Vậy nên, trở thành một người thầy tốt, một người thầy giỏi hay
không, đó chính là do bạn!
Về trường đại học Đà Lạt, đây là một ngôi trường có diện tích rất rộng lớn, nhiều dãy nhà
học cùng các phòng học được trang bị đầy đủ; thư viện trường cũng là một dãy nhà rộng
lớn và có kiến trúc đẹp. Trường còn rất gần gũi với thiên nhiên khi khuôn viên có rất
nhiều cây xanh, những cung đường đẹp và thơ mộng với những tâm hồn có chút lãng

mạn. Tuy nhiên, những ngày đầu đến trường hay khi bạn trễ giờ học hoặc giờ thi, thì có
vẻ sự rộng lớn này sẽ gây cho bạn chút bối rối và hoảng loạn đấy! Tôi đã từng nghĩ vui
rằng nên mở một dịch vụ cho thuê xe đạp để chạy trong trường, biết đâu được dịch vụ
này sẽ được hưởng ứng nhiệt liệt thì sao?!
Tiếp đến, xin nói đôi nét về khoa Sư Phạm đại học Đà Lạt. Khoa Sư Phạm đại học Đà Lạt
bao gồm 7 chuyên ngành Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh, Sử. Cùng đội ngũ giảng viên
tâm huyết với nghề và tận tình với sinh viên. Ở 3 năm học đầu tiên, bạn sẽ học các môn
chuyên ngành xen kẽ với các môn sư phạm ở mỗi học kì. Có lẽ sẽ có chút khác biệt với
một vài nơi khác, rằng bạn sẽ học tập chung với các bạn tổng hợp cùng chuyên ngành, và
sẽ sinh hoạt chung với lớp sư phạm chuyên ngành bao gồm 4 khóa. Nghe có vẻ lạ nhỉ?
Hay sao nghe có vẻ phức tạp nhỉ? Nhưng cũng hay đấy chứ, một lúc bạn sẽ có cả hai lớp,
với một môi trường mới, không phải thêm bạn học được nhiều bổ ích và thêm vui sao?!
Và đặc biệt, với việc sinh hoạt chung một lớp với các anh chị khóa trước, bạn sẽ được
làm quen và học tập kinh nghiệm từ các anh chị, được giải đáp thắc mắc, được giúp đở
những ngày đầu bỡ ngỡ của các cô cậu sinh viên năm nhất. Tôi cũng đã từng như vậy
chứ, một đứa nhóc chuẩn bị bước chân vào cánh cổng đại học với vô số câu hỏi muốn
được giải đáp. Có lẽ tôi đã từng là một đứa nhóc phiền lắm khi cứ muốn hỏi anh chị bao
nhiêu điều không thôi. Biết đâu được, tôi sẽ lại thấy một ai đó giống tôi ngày ấy trong số
các bạn.
Về mặt hoạt động, có thể khoa không hoạt động mạnh bằng khoa Quản Trị, khoa Luật
Học, nhưng tôi dám khẳng định với các bạn rằng khoa Sư Phạm là một khoa hoạt động
tốt. Với các hoạt động đậm chất Sư Phạm như: Chương trình 20/11, Cuộc thi Nét phấn
đầu tiên, Chương trình Nghiệp vụ sư phạm, hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên,
chương trình Bong bóng đỏ,… hay các Hội thao như giải bóng chuyền, giải bóng đá nam
nữ khoa sư phạm,… Khoa đã tạo ra rất nhiều sân chơi lành mạnh cả về học thuật, thể chất
cho các bạn sinh viên. Các hoạt động ấy còn giúp cho các khóa của mỗi lớp gắn kết với
nhau hơn, và tạo cơ hội cho các lớp được giao lưu với nhau, tăng thêm sự gắn kết trong
khoa. Các cá thể đoàn kết mới tạo nên được một tập thể đoàn kết. Mà một tập thể đoàn
kết chắc chắn sẽ là một tập thể vững mạnh. Bên cạnh đó, lớp sư phạm Vật Lý còn là lớp
đăng cai tổ chức “Hội thi bắn tên lửa nước” với mục đích ban đầu tạo sân chơi dành riêng
cho sinh viên Vật Lý và dần mở rộng quy mô dành cho cả những bạn có hứng thú với
cuộc thi này. Hãy đến với chúng tôi bạn sẽ được thấy những chiếc tên lửa đầy màu sắc,

đa phong cách được làm thủ công với những vật liệu đơn giản, được nhìn những chiếc tên
lửa nước như những “chú lính nhảy dù” từ từ thả mình từ trên không trung xuống mặt
đất, hoặc chính bạn sẽ là người góp phần vào những màn trình diễn tên lửa đầy thú vị
này! Và còn rất nhiều hoạt động mang dấu ấn riêng của từng lớp sư phạm chuyên ngành
mà bạn sẽ được khám phá khi quyết định trở thành thành viên của một “gia đình” nào đó
trong “đại gia đình” sư phạm Đà Lạt!
Dám chắc, với các bạn năng động, nhiệt tình, sẽ không thiếu sân chơi để các bạn khẳng
định mình. Còn với các bạn còn đang bỡ ngỡ với môi trường mới, bạn sẽ được tạo cơ hội
để tự tin hơn, mạnh dạn hơn, từ đó dần khẳng định mình. Tự mình trải nghiệm, bởi sẽ có
rất nhiều điều mà không trường học nào dạy bạn.
Có lẽ chỉ viết tới đây thôi! Tôi rất mong các bạn sẽ chính là những người tự mình viết
tiếp những dòng “nhật ký” trong lòng về gia đình Sư Phạm Đà Lạt. Dù ở thời đại nào,
giáo dục đều đóng vai trò vô cùng quan trọng không thể thiếu. Với tôi, nghề giáo là một
nghề rất cao quý. Người thầy là người lái đò đưa học trò mình đến với bến bờ ước mơ.
Bước ra đời, bạn có thể theo nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng không ai là không từng
nhận được sự dìu dắt từ người thầy của mình. Dù sau này có thế nào, tôi vẫn hạnh phúc vì
đang trên con đường thực hiện ước mơ từ thuở ấu thơ không từ bỏ.
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