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   Nhân dip mừng 30 năm hoạt động của Trường Việt Ngữ Saddleback, tôi xin chia sẻ ý nghĩ riêng về sự dạy 

học và kỷ niệm học đường. Trước khi đi dạy, tôi có nghe một câu của người Mỹ nói "Dạy học là một cách sống 

mãi mãi", vì là kiến thức và kinh nghiệm của thế hệ trước được truyền cho thế hệ sau qua sự dạy học. Sau khi đi 

dạy, tôi cảm nghiệm câu nói nầy rất đúng. Nó áp dụng cho bản thân và gợi lại cho tôi những kỷ niệm tuổi học 

trò. 

 

    Khi tôi dạy Việt ngữ ở trường, ngoài giúp bảo tồn tiếng Việt mến yêu, tôi vui mừng và hãnh diện khi thấy 

học sinh làm bài thi được điểm cao. Chứng tỏ rằng các em có tiến bộ trong quá trình học hỏi tiếng Việt trong 

lớp. 

 

Đôi khi gặp lại những em học sinh trong lớp tôi của những năm trước, giờ thấy các em đã cao lớn, tôi 

cảm thấy vui. Mặc dù tôi không đóng góp trong sự nuôi nấng các em, nhưng tôi vui là vì mình có đóng góp một 

phần nhỏ trong sự trưởng thành của các em qua sự dạy tiếng Việt.   

 

    Ngoài ra, khi tôi đi dạy, thỉnh thoảng tôi nhớ lại những kỷ niệm khi tôi còn nhỏ đi học. Một kỷ niệm là khi tôi 

học tiểu học ở Việt Nam, tôi rất thích lớp Toán, đặc biệt nhất khi thầy giáo cho làm toán đua. Lúc đó học sinh 

phải làm nhanh, đúng, và chạy lên nộp trước hoặc trả lời trước. Khi thầy giáo đang viết câu hỏi trên bảng, học 

sinh theo dõi kỹ từng chữ của câu hỏi đang được thầy viết, để ráng bắt đầu giải bài. Ngược lại lớp Toán, lúc đó 

cũng như bây giờ tôi rất ngán lớp Viết văn. Đối với tôi, viết văn như "nặn óc".  Nhưng trong dịp  mừng 30 năm 

của Trường Việt Ngữ Saddleback, tôi đã cố gắng "nặn óc" một lần nữa  để viết bài này.   

 

    Trong phạm vi trường hoc, tôi hy vọng một số học sinh sau này sẽ trở lại làm giáo viên cho thế hệ tương lai 

để Trường Việt Ngữ Saddleback mãi mãi hoạt động. Ngoài phạm vi trường học, tôi mong các học sinh phát 

triển hơn tôi, để mỗi thế hệ sau thành đạt hơn thế hệ trước. Trong khía cạnh đó, tôi xin mượn châm ngôn "Con 

hơn cha, nhà có phúc", và làm câu "Trò hơn Thầy, đất nước may mắn, dân tộc tiến triển". 

 

 

 


