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RỜI Ghế Nhà tRƯỜNG phổ thôNG, hẳN tRoNG chúNG 
ta aI cũNG ấp ủ theo ĐuổI một NGàNh NGhề Nào Đó 
mà mìNh yêu thích. Và Để thực hIệN mơ Ước ĐƯợc 
làm cô GIáo, tôI Đã chọN NGàNh sƯ phạm. VớI tôI 
sƯ phạm là một NGàNh Đặc bIệt, Vô cùNG cao quý 
Và lý tƯởNG.

từ những ngày còn học cấp I, cấp II và đến cấp III có lẽ hình ảnh về những 
người thầy, cô giáo say sưa giảng bài luôn để lại trong tôi những ấn tượng 
đẹp nhất. Và từ những ngày tháng ấy, mơ ước được là cô giáo, được 
đứng trên bục giảng đã nhen nhóm và trở thành niềm khao khát lớn 
trong tôi. tôi còn nhớ những đôi mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa bao 
tình thương yêu của thầy cô dành cho học sinh. Nhớ giọng nói ấm áp 
của thầy cô đã dìu dắt chúng tôi qua mỗi bài giảng, những câu chuyện 
về chân lý, mơ ước cuộc sống bình dị… thầy cô là những người gần gũi 
nhất để chúng tôi có thể chuyện trò, giãi bày tâm sự…

trong buổi chia tay liên hoan cuối lớp 9 cô giáo lan chủ nhiệm đã nói 
với chúng tôi rằng “cùng với thời gian chắc các em sẽ quên thầy, cô…” 
chúng tôi đã rất xúc động. tuổi học trò của chúng tôi hay ngu ngơ, vô tư, 
có thể quên đi những gì không cần nhớ, nhưng sẽ nhớ những gì không 
thể quên. Và chúng tôi tin rằng giọng nói ấm áp, đôi mắt trìu mến của cô 
sẽ theo chúng em suốt cả cuộc đời.

tôi vào cấp III với mong muốn sẽ chuẩn bị đầy đủ những gì có thể để cho 
mơ ước của mình trở thành sự thật. Ngay từ năm học lớp 10, tôi đã xác 
định học đều các môn và hướng trọng tâm vào khối mà mình sẽ thi đại 
học sau này. Khối tôi chọn thi là khối c và môn học tôi yêu thích nhất là 
môn Văn. tôi thích môn Văn vì năng khiếu từ nhỏ mà cũng một phần 
vì tôi luôn được học ở những lớp có các thầy cô giáo dạy văn rất hay. ba 
năm học cấp III, thầy giáo dạy Văn chủ nhiệm lớp tôi. thầy tên là tuấn - 
một giáo viên trẻ mới tốt nghiệp trường Đh sư phạm hà Nội. thầy tuấn 
đã để lại trong chúng tôi rất nhiều ấn tượng đẹp. thầy ngâm thơ rất hay. 
qua mỗi tiết giảng văn, chúng tôi như được sống với tâm trạng của các 
nhân vật, buồn vui xen lẫn qua giọng giảng bài thân quen của thầy...

tự tin với những kiến thức đã được tích lũy qua 3 năm học thpt, tôi thi 
vào ngành Ngữ văn, Khoa sư phạm, ĐhqGhN. tôi đã đỗ với số điểm 
thật cao. Người chia sẻ niềm vui này nhiều nhất với tôi là bố, mẹ và đặc 

 thỏa nỗi
    ước ao

biệt là những thầy, cô giáo đã dìu dắt 
mình. cô lan - giáo viên chủ nhiệm lớp 9 
đã nói với tôi: “thế là em sẽ trở thành nhà 
giáo, em đã thỏa mơ ước của mình; em 
đã chọn được một nghề nghèo và vất vả, 
nhưng cũng cao quý và thật giàu tình cảm! 
thầy cô luôn đón chờ những thành công 
mới của em”. tôi chỉ biết nắm lấy bàn tay 
ân cần của cô, thầm cảm ơn cô - người đã 
góp phần định hướng và giúp đỡ tôi đạt 
được mong ước của tôi. Dù mơ ước ấy còn 
rất nhỏ bé nhưng nó là sự khởi đầu cho 
những thành công đang đón chờ tôi phía 
trước.

Xa trường cũ, xa thầy cô, bây giờ chúng tôi 
được sống trong môi trường học tập mới, 
bên những người thầy cô giáo mới... Với 
trách nhiệm của những “người đi giáo dục” 

họ đang hàng ngày trang bị cho chúng tôi 
những kiến thức, kỹ năng, phương pháp 
giáo dục tốt nhất để một ngày mai khi 
ra trường chúng tôi đều có thể tự tin, trở 
thành người “thầy, cô giáo” trong mắt các 
học trò thân yêu của mình.

Xa trường cũ, xa thầy cô, chúng tôi mới 
nhận ra mình chưa lớn. con đường chúng 
tôi đang đi, ước mơ được học tập trong 
mái trường sư phạm đã và đang mở ra 
trước mắt. tuy còn nhiều vất vả, nhưng tôi 
tin rằng, thầy cô luôn là động lớn lao nhất 
để chúng tôi đi đến tận cùng con đường - 
ước mơ sẽ tất thành...

>> phaN tRắc thúc ĐịNh 

49số 210 - 2008


