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Chợt nhìn lại, 4 năm thoáng chốc đã trôi qua, tôi đã là cựu sinh viên của mái
trường Đại học Nha Trang yêu dấu, nơi đã gắn bó với bao kỷ niệm khó quên, nơi
mà từ rất nhiều cái lần đầu tiên hợp lại đã trở thành tôi của ngày hôm nay.
Còn nhớ, ngày đầu tiên tới giảng đường đi học, tôi đã hơi vội khi nghĩ rằng
“sinh viên chán thế này sao”, mọi thứ hoàn toàn không giống như những gì mà tôi
vẫn tưởng tượng trước khi là sinh viên, hay những viễn cảnh như trong phim tôi hay
xem. Suy nghĩ đó vẫn liên tục hiện lên trong đầu tôicho đến ngày thứ hai lên lớp,
lần đầu tiênđứng trước đám đông, cầm micro trong tay,tôi… muốn bắt chuyện với
cả lớp.Tôi đã nói với lớp rằng, các bạn có muốn có 1 đồng phục lớp, 1 logo cho lớp,
1 slogan. Lúc đó tôi đã cảm nhận được không khí sinh viên nó như thế nào, cảm
nhận mọi thứ xung quanh qua tiếng nói xì xào phía dưới, tiếng hô theo của các bạn
trong lớp, và hơn thế nữa, tôi đã tìm được 2 người bạn thân cho tới bây giờ. Và
bằng một sức mạnh nào đó, tôi đã tổ chức được việc photo mẫu giấy vay vốn ngân
hàng cho các bạn trong lớp, bầu ban chấp hành lớp và rồi lần đầu tiên tôi là lớp
trưởng! Cũng là lần đầu tiên làm cán bộ lớp, lúc đó, tôi không biết mình sẽ phải làm
gì, bắt đầu từ đâu và như thế nào… cho tới ngày hôm sau, tôi được gặp thầy cố vấn
học tập của lớp. Thầy ân cần, giản dị, rất nhiệt tình đã chỉ cho tôi biết cách điều
khiển 1 lớp như thế nào, bắt đầu làm những công việc gì, và dần dần từ đó, tôi tìm
thấy khả năng lãnh đạo của mình, khả năng mà suốt 4 năm qua, tôi đã cùng các bạn

đưa phong trào của lớp có thể nói là luôn đi lên trong mọi mặt: học tập, thể thao,
văn nghệ, tình nguyện…
Bắt đầu là lần tổ chức sinh nhật trên lớp cho các bạn có ngày sinh trong tháng,
thêm một lần đầu tiên nữa, lần đầu tiên tôi cùng lớp đã chi một khoản tiền mà lúc
đó có nghĩ tôi cũng chưa từng nghĩ tới để tổ chức 1 buổi offline cùng các
bạn.800000 vnđ, có lẽ với nhiều người đó là bình thường, hoặc không là gì cả,
nhưng với tôi khi đó, nó bằng 2/3 số tiền mà tôi dùng để sống một tháng. Cảm xúc
lưng lưng trong tiếng hát hò, trò chuyện vui vẻ của mọi người khiến tôi không thể
nào quên. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, chúng tôi ra biển dưới trời mưa lác đác, một quả
bóng đá cho nam, một trái bóng chuyền cho nữ, những bức tranh kỷ niệm cứ thế
được vẽ lên.Không chỉ về thể dục thể thao, chúng tôi còn có rất nhiều kỷ niệm đáng
nhớ trong học tập, đời sống, khiến bức tranh càng thêm phong phú.Nào là cuộc thi
thiết kế logo, đồng phục lớp cho tới cuộc thi chim trong môn Vật lý đại cương với
những con chim có khung bằng dây thép, được trang trí thêm bằng giấy màu vô
cùng bắt mắt. Rồi cuộc thi làm thơ về “ma sát trong cuộc sống” đã nhận được rất
nhiều bài thơ vô cùng sáng tạo, các cuộc thì cờ tướng, rung chuông vàng do đoàn
khoa tổ chức không thể nào thiếu được những đại diện của lớp…
Dần dần, chúng tôi đã có trang web đầu tiên cho lớp, đó là 1 forum được đăng
ký free trên mạng, sau bao ngày miệt mài thiết kế, cuối cùng diễn đàn lớp tôi cũng
ra đời: “52th.hnsv.com”. Nó là sản phẩm của sự kết hợp giữa tìm tòi và những gì tôi
có được sau 1 năm chơi blog trên mạng khi còn học phổ thông. Với tôi, nó thật
tuyệt vời, và ngay ngày tiếp theo lên lớp, tôi đã mang nó lên khoe thầy cố vấn của
mình, thầy khen tôi sáng tạo, thầy sẽ thường xuyên vào xem các em trao đổi và giải
đáp thắc mắc trên đó. Còn gì sung sướng hơn lúc đó chứ, bao mệt mỏi trong thời
gian làm web đã tan biến, tôi nhanh như cắt quay về lớp và nói cho lớp nghe những
gì thầy nói lại. Từ đó forum là nơi tôi đăng các thông báo mà phòng CTSV, Đoàn,
Hội triển khai, là nơi các thành viên trong lớp lên trò chuyện, tán gẫu cùng nhau, và
điều quan trọng nhất, forum là nơi để các bạn tham gia thảo luận bài sau những giờ
lên lớp. Những khi sắp kiểm tra kết thúc môn, sắp tới kỳ thi các bài viết càng được

tạo ra nhiều hơn, đó là những câu hỏi, những thắc mắc, và những kiến thức được
đưa lên chia sẻ cho mọi người. Ngày trôi qua, thành viên trong diễn đàn càng đông
lên, tôi vẫn nhớ rõ từng con số, sĩ số lớp tôi chỉ có 97 nhưng số thành viên trong
diễn đàn là 236, thật không thể tưởng tượng nổi. Đa số các thành viên đó đều tìm
đến diễn đàn lớp từ google.com, là những học sinh, sinh viên hay những người
muốn trao đổi những gì liên quan tới học tập, giải trí.
Nhưng rồi, forum ngày càng vắng sự xuất hiện của mọi người bởi sự xuất hiện
của facebook, các tiện ích, tính năng không thể nào chê đang dần phổ biến, những
hoạt động trao đổi trên đó thuận lợi hơn rất nhiều so với forum hiện tại, vì thế lớp
tôi đa phần đã chuyển lên thảo luận mọi thứ tạimột group của lớp trên facebook.
Cho tới bây giờ, và trong tương lai, tôi nghĩ nó sẽ khó bị thay thế bởi 1 trang web
nào khác.
Nhìn lại thành tích nổi bật nhất 4 năm của lớp tôi: Các bạn Nam giành giải nhất
múa trong hội thi văn nghệ do Hội Sinh viên trường tổ chức năm học 2012 – 2013.
Các bạn nữ giành chức vô địch trong giải bóng đá mini do Đoàn – Hội khoa tổ chức
năm 2013 -2014. Nghe có phần hơi nghịch lý, nhưng điều đó lại cho thấy được tinh
thần chung của lớp tôi, của ngành mà tôi theo học, đó là không gì là không thể!Lớp
tôi đã cùng nhau đi dã ngoại 1 ngày tại suối Thạch Lâm, Diên Khánh; kết hợp với
Câu lạc bộ SV tới thăm, tổ chức trung thu và tặng quà cho trẻ em nghèo tại Khánh
Vĩnh; các đợt hiến máu tình nguyện có số lượng rất đông sinh viên trong lớp tham
gia…
Những thành tích trên chưa phải là tất cả, nhưng cũng thể hiện được phần nào
sự gắn bó, đoàn kết của một tập thể, của một chi hội dưới mái trường Đại học Nha
Trang. Mai đây, mỗi người một phương, mỗi người một lựa chọn, nhưng tôi tin
rằng, chúng tôi sẽ vẫn tìm thấy nhau, dưới mái trường chứa chan bao kỷ niệm khó
quên ngày nào, dưới những giảng đường tri thức đang dẫn lối con đường tiến về
phía tương lai cho các thế hệ tiếp theo, mái trường Đại học Nha Trang thân yêu!

