Caát caùnh töø

maùi tröôøng THPT chuyeân
“Chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn nữa là năm học 2014-2015 của chúng
mình đã kết thúc. Đây có thể coi là một năm học thành công của mình dưới mái
trường THPT chuyên Ngoại ngữ thân yêu và cũng là một bước đệm quan trọng để
con đường hiện thực hóa ước mơ chính thức trở thành sinh viên ĐHQGHN của mình
được kéo lại rất gần. Cảm ơn mái trường, cùng thầy cô nơi đây đã chắp cánh để
những ước mơ của chúng mình bay lên...” - đó chỉ là một trong số rất nhiều những
dòng cảm xúc giữa những ngày tháng Tư của các bạn học sinh lớp 12 thuộc Trường
THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN).
minh hùng
Nguyễn Tô Tâm An - ông đồ trẻ
nhất nước:
Sinh năm 1997, cậu học trò nặng duyên
với ngọn bút lông này hiện đang theo học
lớp 12, chuyên tiếng Pháp của Trường THPT
chuyên Ngoại ngữ và cũng là người có một
bảng thành tích học tập đáng nể. May mắn
sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu
học, đặc biệt lại có bố là ông đồ Nguyễn
Học nên từ nhỏ Tâm An đã tiếp xúc với giấy
nghiên, mực tàu. Được bố dạy, cùng với
niềm đam mê với bộ môn thư pháp, ngay từ
nhỏ Tâm An đã tìm đọc, nghiên cứu sâu về
chữ Hán và nghệ thuật thư pháp. Tình yêu
cứ lớn dần, giờ thư pháp với Tâm an như
một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Ngoài những giờ học căng thẳng dành cho
các môn tại trường, Tâm An còn dành thời
gian để trau dồi, luyện thư pháp.
Và niềm tự hào lớn nhất của Tâm An đó
là: Em đã vượt qua gần 100 ông đồ vinh dự
lọt vào top 4 cuộc thi sát hạch ông đồ tại
Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trở thành người
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và đã ý thức được việc cần học hỏi cha từ
rất nhỏ. Bản thân “ông đồ” trẻ cũng rất
bất ngờ khi nhận được vinh dự lọt vào
top 4 của giới thư pháp Việt Nam…
Khi được hỏi về dự định lựa chọn
ngành học, trường học ở bậc đại học,
Nguyễn Tô Tâm An chia sẻ, em rất mong
được tiếp tục gắn bó, trưởng thành dưới
mái nhà chung ĐHQGHN. “Nhiều người
bảo là em tuy học chuyên tiếng Pháp
nhưng lại viết chữ Nho vậy nên hợp

nhất là gắng để trở thành sinh viên Bộ
môn Hán Nôm, Khoa Văn học, Trường
ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Với em đó
có thể cũng là một hướng phấn đấu,
nhưng trước mắt, nhiệm vụ nặng nề là
phải đạt kết quả tốt cho năm học cuối
cấp và những kỳ thi phía trước. Em sẽ đặt
mục tiêu phải đạt được đó là trở thành
sinh viên của ĐHQGHN, nhưng là trường
nào thì chưa chắc chắn...” - Tâm An hồn
nhiên thổ lộ.

diễn đàn sinh viên

có tuổi đời trẻ nhất Việt Nam trong giới
thư pháp. Tại buổi công bố kết quả cuộc
thi sát hạch ông đồ lần 2 sáng 5/2, nhà
thư pháp Lê Quốc Việt cùng các thành
viên Ban Giám khảo đã rất ngạc nhiên
trước khả năng thư pháp cũng như sự
chững chạc của cậu học trò lớp 12 đam
mê thư họa truyền thống này. Chia sẻ với
mọi người, “ông đồ” trẻ Nguyễn Tô Tâm
An bật mí, ngoài cái “gen”, em cũng có
niềm đam mê rất lớn dành cho chữ Hán
Tạ Tú Quyên - Nỗ lực để có những
niều vui bất ngờ:
Tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học
2014-2015 vừa qua, Trường THPT chuyên
Ngoại ngữ đã đạt được 18 giải chính thức,
một kết quả thành công ngoài mong đợi
và đặc biệt trong đó, các thầy cô giáo rất
hay nhắc đến giải Nhất môn Tiếng Anh
của cô nữ sinh nhỏ nhắn, xinh xắn Tạ Tú
Quyên, hiện đang là học sinh lớp 12A. Tú
Quyên chia sẻ, “em đã hết sức ngỡ ngàng
và bất ngờ khi nghe thông báo về giải, và
quả thực những nỗ lực không mệt mỏi
của em đã đem lại niềm vui bất ngờ…”.
Đạt được kết quả như ngày hôm nay,
ít ai biết rằng trong quá khứ Quyên đã
phải trải qua nhiều thất bại để rồi từng
bước, từng bước cố gắng đến bây giờ.
Năm 2014, cô bạn đỗ đội tuyển vòng 2
với số điểm “áp sàn”. Quyên đã cố gắng
hết sức rèn luyện kiến thức và cả sự tự tin
của bản thân mình, nhưng giải khuyến
khích lúc đó thực sự khiến em nản lòng và
thất vọng với công sức mà mình đã bỏ ra.
Không cam tâm, cô bạn nung nấu ý chí
trở lại một lần nữa với một quyết tâm cháy
bỏng. Và tất cả điều đó - nay đã được đền
đáp một cách xứng đáng.
Kể từ khi quyết tâm quay trở lại kì thi
một lần nữa, Quyên luôn giành thời gian
ôn luyện vốn tiếng Anh của mình. Cô bạn
tranh thủ mọi thời gian có thể, ngay cả dịp
hè để trau dồi kiến thức. Thậm chí, em còn

tham gia học đội tuyển vòng một năm
2015 dù có thể được miễn học. Và khi
đỗ vòng 2, Quyên còn cố gắng hơn nữa
để hoàn thiện các kĩ năng của bản thân.
Trong quá trình học, không ít lần mắc lỗi,
nhiều lúc vô cùng thất vọng và nản lòng
đối với chính mình. Mỗi lần như vậy, sự cổ
vũ và động viên của bạn bè và thầy cô đã
giúp đỡ Quyên rất nhiều, khiến Quyên có
thêm tự tin và động lực để cố gắng tiếp
tục theo đuổi mục tiêu mình đã lựa chọn.
“Em đã học tập, trưởng thành dưới mái
trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc
Trường ĐH Ngoại ngữ và nếu không có
gì đột biến sẽ xin đăng ký để trở thành
sinh viên của ĐHQGHN. Khi chưa có kết
quả thi cấp quốc gia, em đã chuẩn bị cho
kỳ thi đại học bằng việc tìm hiểu rất kỹ về

phương thức tuyển sinh mới theo hướng
đánh giá năng lực của ĐHQGHN. Em cũng
như đông đảo bạn bè rất tò mò, thú vị và
cảm thấy hào hứng với cách thức tuyển
sinh mới này. Đề thi dạng trắc nghiệm
khách quan với đầy đủ các kiến thức về
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, cách
thức thi trên máy tính khách quan, chấm
điểm trực tiếp... sẽ đảm bảo công bằng
hơn, khách quan và hạn chế được tiêu cực
là những điều mà chúng em rất hưởng
ứng. Giờ đây mặc dù em đã có cơ hội để
được tuyển thẳng vào đại học, tuy nhiên,
em tin rằng, phương thức tuyển sinh mới
này sẽ được rất nhiều các bạn học sinh
như chúng em hưởng ứng…” - cô học trò
giỏi giang thẳng thắn bày tỏ.
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