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Tuy mới thành lập nhưng Trường Tiểu học Dân lập (THDL) Trương Vĩnh Ký (huyện Đak Đoa, Gia 
Lai) đã sớm tạo được niềm tin cho phụ huynh, học sinh không chỉ trên địa bàn huyện.  
Dạy chữ- dạy người 
Trường THDL Trương Vĩnh Ký được thành lập năm 2004, do Công ty TNHH Tân Cường Thịnh ở TP. Hồ 
Chí Minh đầu tư xây dựng. Năm 2009, ngôi trường này được bàn giao lại cho Công ty TNHH Liên Sơn 
quản lý. Hơn 6 năm hoạt động là khoảng thời gian quá ít ỏi để cho một trường ngoài công lập khẳng định 
vị thế của mình. Thế nhưng, có một điều lạ là mái trường này không những đã thu hút được học sinh 
trên địa bàn huyện mà ngay cả con em sống trên địa bàn TP. Pleiku cũng vượt hàng chục km để về đây 
học. 

 

Ảnh: Xuân Hoàng 

Tiếp xúc với chúng tôi, thầy giáo Vũ Mạnh Quân- Phó Hiệu trưởng phụ trách trường cho biết: Với 
phương châm “Dạy thật, học thật, thi thật, chất lượng thật” và khẩu hiệu hành động “Tận tâm, tận tụy, 
tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu”, nhà trường đã có định hướng rõ ràng là dạy chữ đi đôi với dạy 
người. Học sinh ở đây được phân thời khóa biểu mỗi ngày học 7 giờ đồng hồ, trong đó dành riêng một 
giờ vào ban đêm để các thầy-cô giáo kèm cặp các em ôn bài. Đúng 20 giờ, tất cả học sinh đều phải đi 
ngủ. Các cô giáo kiêm bảo mẫu túc trực chăm nom các em từng giấc ngủ. Hàng ngày, ngoài thời gian 
học chính khóa, học sinh được tổ chức vui chơi các chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào 
tạo, đồng thời kèm theo các buổi vui chơi dã ngoại do nhà trường tổ chức...  
Thầy Quân cũng cho biết thêm: Giáo viên ở đây phải kiên trì nhắc nhở, bám sát học sinh. Thầy-cô giáo, 
cán bộ công nhân viên nhà trường trước hết phải là những tấm gương để học sinh noi theo. Trong bất 
cứ hoàn cảnh nào, thầy-cô giáo luôn sát cánh bên những học trò yêu quý của mình bằng cử chỉ gần gũi, 
yêu thương. Nếu có một tình huống dù chỉ đơn giản để xảy ra đối với học sinh thì giáo viên và cán bộ 
công nhân viên trong trường đều có mặt kịp thời để giải quyết. 
Nhờ làm tốt công tác chuyên môn, đảm bảo phương châm, mục tiêu đã đề ra nên mỗi năm học nhà 
trường thu hút trên 200 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Số học sinh khá giỏi của trường liên tục tăng theo 
hàng năm. Chất lượng đầu ra của học sinh được các ngành chuyên môn đánh giá khá cao. 
Phố cũng về đây 

Chị Nguyễn Thị Nguyệt, ở đường Lê Duẩn, TP. Pleiku có hai con là Tống Phi Hoàng Nam (11 tuổi) và 
Tống Mỹ Quyên (10 tuổi) theo học tại đây. Theo chị Nguyệt thì trường này bảo đảm được mọi mặt từ 
chất lượng giáo dục đến rèn luyện đạo đức và giáo dục thể chất cho học sinh. Hai vợ chồng anh chị đã 
tìm hiểu rất kỹ và quyết định xin chuyển hai đứa con vào mái trường này học tập để được yên tâm hơn, 
đến ngày cuối tuần xuống đây đón con về. Anh Đỗ Quý Toàn, nhà ở 403, đường Hùng Vương, TP. 
Pleiku là phụ huynh của học sinh Đỗ Ngọc Diễm Quỳnh (10 tuổi) đang là học sinh lớp 4. Trước đây, con 
của anh chị học ở TP. Pleiku. Khi biết có một mái trường đầy tin tưởng anh đã mạnh dạn gửi con xuống 
đây học và thật khả quan khi con mình sau 2 năm học ở đây đã có phần khá hơn từ đạo đức cho đến 
chất lượng học tập.  
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Hay như anh Phạm Đình Phương, ở tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku có con là Phạm Hoàng Lâm trước 
đây học tại một trường tiểu học trên địa bàn TP. Pleiku. Hàng năm, con anh đều đạt học sinh giỏi nhưng 
thực chất không đến vậy. Nghe bạn bè và một số phụ huynh khác kể chuyện, anh đã mạnh dạn gửi con 
xuống đây học và con anh đã tiến bộ hẳn, lại ngoan ngoãn nữa nên năm nay có cháu thứ 2 đến tuổi vào 
học lớp 1 anh cũng gửi con xuống đây để học… 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ít nhất cũng có trên 20 học sinh mỗi năm ở TP. Pleiku được cha mẹ gửi 
xuống Trường THDL Trương Vĩnh Ký học tập. Đa số họ đều đồng quan điểm và cho rằng gửi con học ở 
đây chất lượng học rất tốt. Phẩm chất đạo đức của con em họ đã tiến bộ rõ rệt. Điều đặc biệt mà các bậc 
phụ huynh có con học ở đây nhắc đến đó là các thầy- cô giáo ở đây tất cả đều nói không với quà cho dù 
ngày lễ, Tết… Họ chỉ nhận duy nhất một bó hoa.  
Là một trường dân lập nhưng nhà trường dạy 1 lớp 18 học sinh là con em các hộ gia đình đồng bào dân 
tộc thiểu số trên địa bàn, không thu học phí. Lớp học đặc biệt này được phụ trách bởi 2 cô giáo là người 
dân tộc Bahnar, có một cô giáo vừa tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Tin học-Ngoại ngữ ở TP. Hồ Chí 
Minh. Giải thích về việc tại sao một lớp học có 18 học sinh lại có tới hai cô giáo dạy, Thầy Phó Hiệu 
trưởng khẳng định: “Đây là lớp học đặc biệt của trường, là học sinh dân tộc thiểu số khi bước vào học 
lớp 1 các em chưa thạo tiếng phổ thông, hơn nữa cách tiếp thu bài của các em chậm hơn nên khó theo 
kịp chương trình. Do vậy trường đã bố trí 2 cô giáo để phân công kèm cặp các em được thật tốt để khi 
các em lên lớp 2 sẽ học theo kịp các bạn trong trường”.  
Thầy Quân cũng cho biết thêm: Tại đây còn có 20 học sinh khác đang học đều là con em các dân tộc 
thiểu số trên địa bàn được nhà trường miễn học phí 100%. Hiện nay, các em học sinh này học khá tốt. 

Xuân Hoàng- Tiến Thành 

 


