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Hoa mùa đông_
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Nét thời gian khó xóa mờ trên khóe mắt,
Nhưng lửa yêu nghề vẫn đượm cháy trong tâm.
Hoa khoe sắc vào mùa xuân ấm áp,
Hoa giữa đời vẫn nở bốn mùa vui!
ĐÔI DÒNG THƯƠNG MẾN CÙNG CÁC EM HỌC SINH!
Các em học sinh thương và yêu của cô ơi à! _ Cô thường thương yêu gọi học trò
của mình như thế để dễ dàng trao gởi yêu thương và trao truyền tri thức _ Cho phép cô
nhé!
Cô rất hiểu về sự lúng túng và bối rối hiện giờ của các em trong việc chọn trường
và chọn môn học. Rất hiểu và rất thương các em nên với kinh nghiệm của hơn hai mươi
năm giảng dạy và chăm lo cho học trò, cô xin được giúp cho các em một ý tưởng trong
việc chọn bộ môn lịch sử ở trường THPT Bình Phú.
Khi đặt bút để chọn trường, đẩu tiên các em sẽ hỏi: “Ngôi trường đó như thế
nào?”. Câu trả lời rằng: Đó là ngôi trường của sự thân thiện và yêu thương! Hơn hai
mươi năm trường Bình Phú tồn tại thì cũng ngần ấy thời gian các thầy cô được thử thách
về bản lĩnh chuyên môn và tích trữ tình yêu thương học trò để trụ lại với nghề yêu trẻ. Vì

lẽ đó nên khi bước chân vào ngôi trường này, các em sẽ cảm nhận được sự yên bình,
được đón nhận nguồn tri thức lớn lao trong vòng tay yêu thương ấm áp và kinh nghiệm,
nhiệt huyết giảng dạy của cô thầy.
Vậy còn việc học lịch sử có vui không hay chỉ là khô khan sự kiện?
Lịch là thời gian, sử là sự kiện. Quá khứ của nhân loại trong nhiều lĩnh vực cuộc
sống: quốc gia, dân tộc, toán, lý, hóa nghệ thuật, văn chương…, sẽ sống động qua từng
bài giảng, trong từng tiết học của các cô giáo ở ngôi trường này. Có một sự tự tin khi nói
với em rằng: học sử ở trường Bình Phú không khô khan sự kiện; không nhàm chán với
việc đọc chép từng bài, từng chương; không khảo bài; không nặng nề lý thuyết…bởi tất
cả những điều làm cho học sinh cảm thấy “sợ” bộ môn đã được các cô nhìn thấy và điều
chỉnh để làm cho việc học sử thật sinh động với phương pháp “kích thích não bộ tư duy
tại chỗ”, với cách tư duy logic từ thấp đến cao, khuyến khích khả năng tư duy phán đoán
và xâu chuỗi sự kiện của học trò. Với kinh nghiệm giảng dạy, các cô sẽ giúp em giải
quyết vấn đề học tập của bộ môn ngay tại lớp, điểm số trong hoạt động thường xuyên của
em cũng được ghi nhận qua các hoạt động tích cực này để các em khỏi phải căng thẳng vì
các bài kiểm tra viết quá dổn dập. Khi tự giải quyết được vấn đề với sự cố vấn của các cô
thì em đã thông hiểu, khắc sâu được bài học một cách trọn vẹn nhất ngay tại lớp học mà
không cần phải học vẹt để trả nợ môn. Và quan trọng hơn hết, khi tự giải quyết được vấn
đề là em đã khẳng định được giá trị năng lực bản thân đối với bạn bè và điều đó sẽ tạo sự
hưng phấn hơn trong tiết học để em tiếp tục tìm tòi, khám phá. Học sử như thế không
nhàm chán phải không em! Ở ngôi trường này, giờ học sử dường như là lúc các bạn hăng
say xin được phát biểu để cùng được tham gia giải quyết vấn đề học tập sôi nổi nhất!!!
Vậy còn học sử để làm gì?
Kiến thức của con người là một khối tổng hợp, việc phân loại theo môn (subject)
chỉ mang tính tạm thời để dễ nghiên cứu và tất cả đều có quá trình lịch sử hình thành và
phát triển của nó. Với việc học phương pháp nghiên cứu lịch sử, em sẽ dễ dàng hình
thành kỹ năng và tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực cố vấn cho việc viết lịch sử hình
thành, phát triển của nhân loại, của quốc gia, của một lĩnh vực khoa học, một nhân vật
lịch sử …, hay đơn giản là cố vấn cho việc viết hồi ký.
Lịch sử là kiến thức nền tảng để thiết lập quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia, khu
vực trên thế giới nên đây là điều kiện cần có để theo đuổi ngành quan hệ quốc tế, quan hệ
công chúng, cố vấn chiến lược phát triển thị trường cho các tập đoàn kinh tế (do nhu cầu
thị trường phụ thuộc vào lịch sử văn hóa của dân tộc hay khu vực) hay ngành truyền
thông, báo chí.
Trong định hướng nghề nghiệp,do nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm và xu thế hội
nhập, ngành du lịch đang khát nhân lực. Tri thức môn lịch sử là một công cụ rất đắc lực
phục vụ cho việc phát triển chuyên môn trong lĩnh vực nghề nghiệp này. Với kinh
nghiệm từng trải trong ngành du lịch trước khi về với ngành sư phạm, cô kể cho em nghe
câu chuyện về sự ngưỡng mộ, ngạc nhiên của du khách quốc tế và đối tác khi sự am
tường lịch sử của mình về đất nước, con người, quan hệ giữa các quốc gia… được thể

hiện trong quá trình tương tác công việc. Nhờ vậy mà hiệu quả công viêc được nhân lên
gấp bội lần, năng lực và kinh nghiệm bản thân cũng theo đó được tích lũy dần lên.
Hoặc nếu em giỏi văn chương, hoặc có niềm đam mê vẽ tranh truyện Manga thì
lịch sử là nguồn chất liệu dường như vô tận để sáng tác những tác phẩm nghệ thuật vừa
mang tính khoa học, vừa đáp ứng yêu cầu thị trường. Minh chứng rõ nét với bộ tranh
truyện “Thần đồng Đất Việt”, với việc các họa sĩ Nhật vừa cho ra đời bộ tranh truyện về
Hai Bà Trưng đã tạo nên một cơn sốt và nhận được những ý kiến phản hồi tích cực.
Đã có rất nhiều học sinh trường THPT Bình Phú, sau khi cùng thực hiện các
chương trình Sân khấu hóa tái hiện lịch sử đã góp nhặt rất nhiều kinh nghiệm và niềm
đam mê đủ để theo đuổi ngành nghề đạo diễn, diễn viên và biên kịch mà các bạn yêu
thích.
Hoặc đơn thuần, nếu học chỉ để nghiên cứu chuyên sâu thì bộ môn lịch sử là một
mảnh đất màu mỡ để em thỏa sức đam mê vì sự phát triển của nhân loại đã trải qua hàng
triệu năm, vấn đề lịch sử sẽ mỗi ngày một dày thêm. Trong lĩnh vực này, trường Bình
Phú tự hào vì luôn đạt thành tích cao nhất nhì trong khu vực cụm IV (gồm các trường ở
khu vực quận 6, 11, Bình Tân, Bình Chánh…) trong các kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành
phố và Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quôc gia.
Và sẽ còn nhiều ứng dụng thực tế và chuyên sâu nữa ở bộ môn này sẽ được các cô
tư vấn, bồi dưỡng khi em bước chân vào ngôi trường này. Em sẽ nhận được sự tận tâm và
yêu thương của các cô _ những người luôn mang tình yêu thương của người mẹ dành cho
những đứa con của mình với phương châm giáo dục: “Học trò là con vì con là học trò”.
Và cuối cùng, nếu em yêu thích hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp và muốn
thể hiện giá trị bản thân qua các hoạt động tập thể thì đây là những hình ảnh minh chứng.
Suốt bốn mùa: Xuân ; Hạ; Thu; Đông, bộ môn lịch sử của trường đều có những hoạt
động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường đầy hứng thú và sáng tạo.
Đôi điều tâm sự với mong muốn các em có cách nhìn mới hơn về bộ môn lịch sử
và dễ dàng hơn trong việc lựa chọn bộ môn.
Cô và cả ngôi trường Bình Phú đang mở rộng vòng tay đón mời các em để được
chia sẻ yêu thương và nâng bước các em trong việc tiếp cận tri thức và chọn nghề trong
tương lai.
Thương và mong chờ các em!
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