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TỪ GIẤC MƠ ĐẾN HIỆN THỰC 

Anna Quindlen đã từng nói: “ Những cuốn sách là máy bay, là tàu hỏa và con đường. 

Chúng là điểm đến, là hành trình và là nhà”. Quả thật đúng vậy, mỗi cuốn sách mở ra 

cho ta một chân trời mới. Sách nuôi dưỡng tâm hồn ta. Sách giúp ta mở mang tri thức 

của mình. Sách dạy ta những bài học hay và đáng quý. Và có những cuốn sách chính 

là kim chỉ nam dẫn đường cho chúng ta tiến về điểm đến cuối cùng- cái đích mà 

chúng ta luôn tìm kiếm. 

Khi còn nhỏ, tôi đã ước ao sẽ học lên cao, dành học bổng và bay đến một đất nước 

khác để học tập, tìm hiểu về con người cũng như nền văn hóa của họ. Cuộc sống có 

quá nhiều thứ thú vị, quá nhiều nơi để khám phá với một đứa trẻ. Năm tôi 18, tôi càng 

khao khát nhiều hơn về đi du học. Hiện thực bảo với tôi rằng, du học không phải là 

chuyện đùa, gia đình không quá khá giả để chi trả cho việc học ở nước ngoài. Như 

vòng xoay của vận mệnh với bao chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện học hành, chuyện 

làm thêm, tôi đã tạm gác lại giấc mơ của mình, gác lại khát khao được bay đến những 

chân trời mới, được học tập và giao lưu văn hóa.  

Như một cơ duyên trùng hợp, tôi đã tìm thấy cuốn “ Tôi đã đi du học bằng học bổng 

như thế nào?” của tác giả Chu Đình Tới ở một hội sách. Tác giả là giảng viên khoa 

Sinh học Đại học Sư phạm Hà Nội từ năm 2006. Ngoài ra, thầy con có một 

background cực khủng, tiêu biểu trong số đó là học vị Thạc sĩ Sinh – Y năm 2011 tại 

Đại học Ulsan Hàn Quốc và Tiến sĩ Y học năm 2015 tại Đại học Y Bialystok và viện 

Hàn lâm Khoa học Ba Lan…Điều đáng nói là, với một xuất phát điểm thấp là một học 

sinh nông thôn ở một trường làng Việt Nam, thầy đã không ngừng nỗ lực vươn lên 

trong học tập, trong sự nghiên cứu miệt mài và nỗ lực không ngừng nghỉ để dành 

được học bổng danh giá ở các trường trên thế giới, hoàn thiện bản thân từng ngày. 

Câu chuyện của  tác giả được kể lại một cách chân thực, là động lực to lớn cho tôi và 

tất cả các bạn trẻ phấn đấu để đạt được ước mơ của mình.  

Qua cuốn sách này, bản thân tôi đã đúc rút được nhiều bài học quý báu ở thầy cũng 

như một số lưu ý từ việc học tập trên lớp cho đến việc tự học và tự rèn luyện bản thân 

mình. Hy vọng những tip nhỏ tôi học được từ sách sẽ giúp mọi người, đặc biệt là các 

bạn trẻ bỏ túi được cho mình những kinh nghiệm từ quý báu từ tác giả- một người 

thầy đáng kính. 

1. Tiếng Anh và Tin học là hai kỹ năng cần thiết đối với mỗi người đặc biệt trong 

thời đại 4.0 hiện nay. Nên học tập, rèn luyện từ sớm và thi lấy chứng chỉ.  

2. Học Đại học thế nào cho hiệu quả?  



- Đối với các môn học khác: Cần đọc bài trước khi nghe giảng. Luôn ghi 

chép thật kỹ những gì thầy cô giảng, những cái mới, thực tế và mở rộng. 

- Đối với các môn đại cương như Toán cao cấp, Thống kê ứng dụng…tương 

ứng với mỗi học phần, hãy tìm các đề thi cũ và giải, giải không ra thì hỏi lại 

thầy cô. Cứ như thế sau mỗi buổi học bạn sẽ hiểu rõ bài và nắm chắc kiến 

thức khi thầy cô ôn tập và thi cuối kỳ. 

- Thời gian tự học : hãy đọc trước bài hôm sau, xem lại bài hôm trước và làm 

đề cương cho từng môn bằng cách kết hợp giữa giáo trình, bài giảng của 

thầy cô và những kiến thức đọc được từ bên ngoài. 

             Tóm gọn là: Học hiểu trước, thuộc sau. Thuộc do hiểu chứ không học vẹt, 

không học vì điểm số. Có như vậy, “học” mới hiệu quả, kiến thức mới vững chắc. 

3. Hành trình du học  

- Chuẩn bị một bộ hồ sơ ứng cử học bổng thật hoàn thiện và hấp dẫn. Hãy 

chuẩn bị ngay từ sớm và dần hoàn thiện nó qua các kinh nghiệm đọc được, 

học được từ những người đi trước… 

- Không ngừng rèn luyện bản thân, tham gia các hoạt động ngoại khóa, các 

cuộc thi học thuật và thực hiện những bài nghiên cứu khoa học ( nếu có khả 

năng) 

- Tìm hiểu sơ qua về nền văn hóa của các nước mà bản thân muốn học tập và 

làm việc xem có phù hợp hay không. 

- Cơ hội không tự dưng mà đến. Muốn có cơ hội, phải tìm kiếm và nắm bắt. 

Đó là những tip mà mình đúc kết được qua cuốn sách. Có rất nhiều điều hay ho khác 

được tác giả trình bày một cách chi tiết trong cuốn sách. Để hiểu rõ hơn về hành trình 

tìm kiếm học bổng, các bạn hãy đọc cuốn sách này nhé. Cuốn sách “Tôi đã đi du học 

bằng học bổng như thế nào?” của tác giả Chu Đình Tới là một hành trình rất dài, mà 

qua đó, bản thân mỗi người đọc đều có cho mình những đúc kết riêng thông qua sự 

chia sẻ của tác giả về chặng đường học tập và nỗ lực không ngừng nghỉ của con người 

phi thường ấy. Ngoài việc học và quá trình đạt được học bổng, tác giả còn chia sẻ sự 

khác biệt giữa các nền văn Á-Âu trong chính hành trình du học của mình.  

Nguyễn Ngọc Anh - Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Đại học Reading, 

Vương quốc Anh đã từng nhận xét: “ Cuốn sách không chỉ là dòng hồi ký chân thực 

của tác giả về những năm tháng phấn đấu, vươn lên không ngừng trong học tập để 

hiện thực hóa ước mơ du học của mình, mà nó còn chứa đựng trong đó chân dung của 

một con người với lòng hiếu học, ý chí quyết tâm và nghị lực phi thường trên hành 

trình chinh phục những học bổng quốc tế danh giá”.  

Có thể thấy, từ xuất phát điểm thấp là một học sinh nông thôn, từ một giấc mơ không 

tưởng là du học bằng học bổng, tác giả đã hiện thực hóa ước mơ của mình bằng chính 

sự kiên trì, bền bỉ và những nỗ lực không ngừng nghỉ. Mỗi cuốn sách chính là một 

cuộc đời. Sách cho chúng ta trải nghiệm, dạy chúng ta những bài học và cả những đúc 

kết quý báu của những người đi trước. Hy vọng rằng bài chia sẻ này sẽ lan tỏa được 



một phần đến tất cả mọi người về văn hóa đọc. Như tiêu đề của bài viết “ Từ giấc mơ 

đến hiện thực” , mong rằng tất cả các bạn đọc cũng như chính bản thân tôi sẽ luôn cố 

gắng và nỗ lực, sẽ hành động để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Đừng để ước 

mơ mãi chỉ là mơ ước. 

 

 

 


