Bài tham luận “sinh viên nghèo vượt khó vươn lên trong học
tập và rèn luyện”
Trần Thị Kim Ý - Chi hội 52TP1
Kinh thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, cùng toàn thể các bạn sinh viên có mặt
trong buổi hội nghị học tốt ngày hôm nay.
Trước hết, cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô, cùng toàn thể
các bạn sinh viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị. Tôi tên là Trần Thị Kim Ý, hiện
là sinh viên Chi hội 52TP1, khoa CNTP. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình
nông dân nghèo ở huyện Đông Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Từ khi còn nhỏ tôi đã quen
với cuộc sống tự lập, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống vì hơn ai hết tôi
hiểu hoàn cảnh của mình. Gia đình tôi gồm có bốn người con, tôi là con thứ ba.
Nuôi bốn người con ăn học không phải là chuyện dễ dàng, càng không dễ dàng
hơn đối với gia đình tôi. Vì bố tôi bị bệnh quanh năm nên tất cả mọi công việc
đều đè nặng trên vai mẹ tôi. Mẹ làm tất cả mọi việc để nuôi anh em chúng tôi
nên người. Niềm hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ là thành tích học tập của chúng
tôi. Anh trai tôi đã tốt nghiệp cao đẳng năm ngoái nên nỗi lo toan của mẹ cũng
giảm bớt phần nào, nhưng thay vào đó là năm nay em trai tôi lại thi tốt nghiệp.
Ngày tôi trúng tuyển đại học niềm vui đến cùng đồng nghĩa với nỗi lo toan nhiều
hơn. Tiền học, tiền ăn, tiền ở…rất nhiều khoản chi tiêu mới phát sinh..Những
đồng tiền mẹ dành dụm không đủ gửi cho tôi hàng tháng. Mẹ phải vay mượn
nhưng chưa bao giờ mẹ để tôi phải đói. Mẹ bảo “mày ở trong đó hết tiền lấy gì
mà ăn, tao ở ngoài này cũng kiếm được ngọn rau, con cá ăn qua bữa”. Tôi biết
rằng mẹ đang phải tằn tiện lắm và khoản nợ kia mai này ra trường tôi sẽ kiếm
tiền trả chúng vì khi đó mẹ đã già rồi, yếu rồi. Nên tôi đề ra mục tiêu cho mình là
phải cố gắng học tập-rèn luyện và tốt nghiệp với tấm bằng loại khá trở lên, để
sau này ra trường dễ tìm việc làm và tôi đang từng bước thực hiện nó..Hai học
kì năm nhất tôi đều xếp loai khá và phấn đấu kì sau cao hơn kì trước,.học kì vừa
rồi tôi được xếp loại giỏi, và cả ba kỳ đều xếp loại rèn luyện tốt. Tôi thấy được nụ
cười hạnh phúc của bố mẹ làm cho quyết tâm của tôi ngày càng vững vàng hơn.
Vậy đâu là phương pháp học để tôi dần tiến tới mục tiêu của mình. Đó là ý chí
và lòng kiên trì được tiếp thêm sức mạnh từ những người thân yêu của mình.
Mỗi người đều có một phương pháp học tập phù hợp nhất với mình. Sau đây tôi
xin trình bày những kinh nghiệm của bản thân tôi. Đó là:

Thứ nhất: Chuẩn bị bài ở nhà. Vì chúng ta đang học tín chỉ nên vấn đề tự học là
rất quan trọng. Nó thể hiện ý thức học tập của chúng ta, và quyết định kết quả
học tập. Thời gian học tập của tôi là từ 7 giờ đến 10 giờ tối. Ngoài ra, khi nào
rãnh rỗi thì tôi tranh thủ học thêm. Nếu chúng ta không đọc bài trước ở nhà, khi
lên lớp thầy cô giảng sẽ rất khó hiểu, khó tiếp thu. Lâu dần sẽ thấy chán nản và
không muốn đến lớp nữa. Quá trình chuẩn bị bài ở nhà tôi thường chú ý:
Hệ thống hóa các kiến thức đã học theo dạng sơ đồ, nắm vững các kiến
thức quan trọng,mấu chốt của vấn đề.
Làm các bài tập về nhà.
Đọc bài mới, gạch chân những nội dung quan trọng, chỗ nào không hiểu
đánh dấu để lên lớp hỏi bạn bè, thầy cô.
Sau những buổi học, tổng kết lại xem thử mình đã học được những gì, học
để làm gì? giúp ích cho kiến thức nghề nghiệp chuyên môn như thế nào?
ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống ra sao?
Tham gia học nhóm để củng cố kiến thức, giúp đỡ nhau cùng hoàn thiện
bản thân.
Đặc biệt là phần thực hành, đọc thật kĩ để hiểu rõ mình cần làm gì khi đến
phòng thí nghiệm, đọc cách sử dụng các máy móc thiết bị để khỏi lúng túng
khi tiến hành.
Thứ hai: Đến lớp đầy đủ. Khi lên lớp chú ý nghe thâỳ cô giảng bài, kiến thức sẽ
đọng lại rất lâu. Vì chúng ta đã chuẩn bị ở nhà. Chỗ nào không hiểu thì nhờ thầy
cô giải đáp thêm.
Thứ ba: Tạo niềm đam mê học tập. Khi biết được những kiến thức mới tôi thấy
rất vui. Có nhiều điều tôi đã nhìn thấy trong cuộc sống mà chưa hiểu rõ thì dần
dần được giải đáp.khi có niềm đam mê, thích thú thì việc gì ta làm cũng suôn sẻ
hơn, hiệu quả hơn.
Thứ tư: Luôn dành cho mình những thời gian nghỉ ngơi, giải trí, không tạo áp lực
cho bản thân. Tham gia các hoạt động của lớp, của trường tăng thêm tình đoàn
kết giữa các thành viên…
Trên đây là phương pháp học của tôi, mong sẽ giúp ích đựơc phần nào cho
các bạn.
Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.
Kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn sức khỏe, hạnh phúc
và thành công trong cuộc sống, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

