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LànG nGHèo cHữ - LànG HiếU Học

Đến phù cừ hỏi nhà ông Điền, dân trong 
huyện không ai không biết, họ kính trọng 
gọi ông là “thầy Điền”.

Vừa bước đến cổng, chúng tôi đã nghe 
tiếng giảng bài sang sảng của người thày 
ngoại ngũ tuần. Dáng người cao gầy, mái 
tóc điểm bạc, mặt vẫn bám bụi phấn, 
ông kể về chuyện đời chuyện nghề, về cái 
duyên đứng trên bục giảng và tấm lòng 
dành cho học sinh vùng quê. 

thầy Điền từ nhỏ đã rất ham học. Sau này, 
ông làm việc trong một công ty may ở 
Hưng yên. 

công việc bận bịu nên ít có thời gian kèm 
con học. Đến khi đứa con trai út của ông 
sắp thi vào lớp 10, ông kiểm tra mới biết 
kiến thức bị trống quá nhiều. từ đó, ông 
sắp xếp thời gian kèm con học. Bốn tháng 
sau, con ông thi đỗ vào lớp 10 với điểm 
số gần như tuyệt đối. thấy bố mình dạy 
dễ hiểu, cậu con út rủ mấy anh em trong 
họ đến học cùng. cứ như thế, ông kèm 
chúng suốt từ lớp 10 cho đến lúc ôn thi 
đại học. 

năm 2000, cả làng ngỡ ngàng khi cả bốn 
đứa con, cháu ông dạy đều đỗ đại học. 
từ đó, phụ huynh trong làng rồi trong xã 
dẫn con em mình đến nhờ ông dạy. cứ 
thế, sau hàng chục năm với phận thầy giáo 
làng nghiệp dư, ông đã dạy cho hàng ngàn 
con em học sinh nông dân xa gần.

năm học 2003, lớp ông dạy có đến trên 
30 em đỗ đại học. tiếng lành đồn xa, có 
học sinh tận Sơn La, Lai châu, thậm chí cả 
Đồng nai, Bình phước cũng lặn lội tìm đến 

học ông.

Em nguyễn tuấn anh, 19 tuổi quê Điện 
Biên hiện đang học tại nhà thầy Điền cho 
biết: “Kỳ thi năm trước em không đỗ nên 
tìm đến nhà thầy. thầy Điền dạy chúng em 
học và quan tâm đến cả chỗ ăn ở. thầy 
luôn nhắc nhở chúng em phải chịu khó 
học không được chơi bời mà phụ công bố 
mẹ…”

Duyên Linh trước đây vốn là “làng nghèo 
chữ”, còn bây giờ đã thành làng hiếu học 
bởi có nhiều em đỗ đạt. công ấy thuộc về 
thầy Điền.

LònG nHiệt tìnH KHônG Bao Giờ cạn

Khi hỏi về số học sinh do ông ôn luyện thi 
đỗ đại học, ông nhẩm tính sơ sơ ít cũng 
đến gần 300 em. trong số đó, không 
ít học sinh đạt điểm cao trong các kì thi, 
như trần Văn Điệp quê ở Quảng ninh thi 
được 28 điểm vào Học Viện Kỹ thuật Quân 
sự; nguyễn trung tín được 29 điểm vào 
trường Đại học Giao thông Vận tải… 

những năm 2006 - 2007, ông phải dạy 
liền 2 ca sáng và chiều. nhiều khi các em 
chưa hiểu hết bài tập, buổi tối ông lại vui 
vẻ đứng lớp giảng cho đến khi các em 
hiểu hết vấn đề mới thôi. Bây giờ tuổi ông 
không còn trẻ nữa, sức khỏe cũng yếu 
đi nhiều nên ông chỉ có thể dạy một lớp 
với 30 em. nhưng ông khẳng định: “tình 
yêu và lòng nhiệt tình dành cho các em thì 
chưa bao giờ cạn”.

Kỉ niệm sâu sắc nhất trong ngần ấy năm 
làm thầy giáo làng là vào năm 2005, em Lò 
Văn Quân ở Bắc cạn, nhà nghèo bố mất 
sớm nhưng ham học. Em xin mẹ xuống 

xuôi học thầy Điền được 3 tháng thì hết 
tiền sinh hoạt. thấy em gia cảnh khó khăn 
lại chịu khó nên ông khuyên cố gắng ở lại, 
tiền ăn ở học hành sẽ do thầy giúp. công 
sức của hai thầy trò được đền đáp khi Quân 
thi đỗ vào Trường Đại học Giao thông vận 
tải với số điểm khá cao. Giờ Quân nhận 
thầy Điền làm bố nuôi và thường xuyên về 
Hưng yên thăm thầy.

theo đánh giá của thầy Điền, đề thi đại học 
qua các năm hầu hết là kiến thức trong 
sách giáo khoa, chỉ cần nắm chắc kiến thức 
cơ bản thì các em có thể đạt 7 - 8 điểm/
môn. phương pháp dạy của ông là truyền 
đạt cho học sinh những kiến thức cơ bản 
trong sách giáo khoa. từ đó vận dụng để 
giải các bài tập từ đơn giản đến phức tạp, 
đặc biệt cấm kỵ việc học tủ. cứ học hết 
một khóa, ông lại cho các em thi thử để 
đánh giá năng lực học tập của từng em. 
Sau đó phân loại, đưa ra lời khuyên để các 
em lựa chọn trường cho phù hợp.

thầy Điền chia sẻ, khi làm hồ sơ dự thi đại 
học, các em nên căn cứ vào lực học của 
mình cũng như năng khiếu với ngành 
mình mơ ước. Hiện có tình trạng nhiều em 
đua nhau lên thành phố vào lò luyện thi. 
Lớp đông, phòng chật mà thời gian luyện 
thi gấp rút sẽ khó đạt được kết quả. Bởi vậy 
học sinh nên nắm chắc kiến thức cơ bản và 
tự ôn luyện theo phương pháp khoa học. 

nGUyễn SánG

tHầy Giáo nGHiệp DƯ  Và 300 Học SinH Đỗ Đại Học

ônG KHônG ĐƯợc Đào tạo Để trở tHànH 
nHà Giáo, cũnG KHônG có Bất Kỳ Một 
cHứnG cHỉ SƯ pHạM nào. Vậy Mà nHiềU năM 
QUa, BằnG Sự HiểU Biết, KinH nGHiệM Và tìnH 
yêU Với Lớp trẻ, ônG nGUyễn XUân Điền ở Xã 
ĐìnH cao (pHù cừ - HƯnG yên) Đã Dạy cHo 
HànG nGàn Học SinH. tronG Số Đó, nHiềU 
EM Đã cônG tHànH DanH toại. 
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