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Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến! 



 

Gia đình – Nhà trường – Xã hội chính là những nền tảng cốt yếu, đóng vai trò 

quan trọng trong việc hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em. Nhân dịp chào mừng 

năm học học mới, năm học 2020 - 2021. Hôm nay, trong buổi chào cờ đầu tiên của năm 

học mới, thư viện trường THCS Phúc Đồng xin gửi đến tất cả quý thầy cô giáo cùng 

toàn thể các em học sinh cuốn sách: Totochan bên cửa sổ là tự truyện của Kuroyanagi 

Tetsuko,  do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. 

  Totochan bên cửa sổ là tự truyện của Kuroyanagi Tetsuko, là cuốn sách bán chạy 

nhất ở Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Truyện về cô bé Totochan hiếu động, nghịch 

ngợm nhưng vô cùng đáng yêu. Bạn đọc sẽ cùng cười, cùng khóc với những kỉ niệm 

của Totochan qua những tình huống hài hước nhưng không kém phần nhân văn cảm 

động. Bằng những tình tiết chân thật, bạn đọc sẽ ao ước mình có thể quay trở về thời 

ấu thơ, cái thời mỗi chúng ta là những Totochan hiếu động, tinh nghịch. Sự chân thành 

và am hiểu tâm lý của Kuroyanagi Tetsuko giúp người lớn hiểu hơn thế giới quan đầy 

màu sắc của con cái mình. Thông điệp tác giả muốn mang đến cho người đọc rằng trẻ 

em cần được phát triển bản thân tự nhiên. Phương pháp giáo dục trẻ em sẽ quyết định 

con người tương lai của chúng sau này và nhân vật minh chứng rõ nhất là chính tác giả. 

Cha mẹ luôn yêu thương con cái vô điều kiện nhưng để thấu hiểu chúng không 

hề dễ. Rất hiếm các bậc phụ huynh kiên trì với thế giới tâm hồn của những đứa trẻ, họ 

thường chú ý những yếu tố vật chất bên ngoài của con mình hơn. May mà Tottochan 

có một người mẹ tuyết vời, bà hiểu và sẻ chia những băn khoăn của em bất kì lúc nào. 

Bà không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, thay vì nói em bị nhà trường đuổi học, bà 

khéo léo kể với em về việc chuyển đến một ngôi trường mới, hay thông cảm cho việc 

em chơi đùa khiến quần áo rách bươm. Đó là một cách giáo dục rất tiến bộ và văn minh, 

tình yêu của mẹ giúp Tottochan yêu đời, yên ổn trải qua những ngày tháng vui vẻ 

nhất. Người thầy vĩ đại Sosaku Kobayashi– hiệu trưởng trường Tomoe, một con người 

sống có lý tưởng, ông muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp gieo mầm sống, con 

đường ông đi là bước đệm mang đầy tính sáng tạo và nhiệt huyết. Những đứa trẻ với 

ông là những thiên thần, việc dạy dỗ chúng đem lại niềm vui bất tận. Tottochan cứ nhớ 

mãi hình ảnh tập trung lắng nghe và hào hứng của ông khi nghe em kể chuyện trong 

lần đầu tiên gặp mặt.  Ông dùng phương pháp của mình để truyền kiến thức, động lực, 

niềm tin cho những đứa bé trong ngôi trường Tomoe – và ông đã thành công. Với 

Tottohan, ông thường nói “Em biết đấy, em thật là một cô bé ngoan.” Tottochan luôn 

vì câu nói đó cố gắng nỗ lực, trưởng thành và tin tưởng vào bản thân. 

Những người bạn đáng yêu đã dạy cho Tottochan bài học về tình bạn, tình yêu 

thương. Cậu bạn Takahashi nhỏ bé, cơ thể kém phát triển hơn những bạn đồng trang 



lứa, luôn bị học sinh trường khác bắt nạt. Tottochan đứng về phía cậu ấy, bảo vệ và chở 

che mỗi lần phát hiện Takahashi bị bắt nạt, em sẽ xử lý gọn gàng đám người xấu đó. 

Rồi khi người bạn này ra đi mãi mãi, Totochan cũng không ngăn được giọt nước mắt 

đang chực rơi.  

Điểm số không phải là thước đo đánh giá cho sự nỗ lực của học sinh, trường 

Tomoe đã chứng minh điều đó cho mọi người. Động lực để con người phát triển toàn 

diện là sự động viên, hướng dẫn của những người đi trước. Thầy Sosaku Kobayashi đã 

làm rất tốt việc này, ông cho những đứa trẻ một cuộc đời đúng nghĩa. Thành công của 

con người không thể xác định rõ, có lẽ có một cuộc sống ý nghĩa đã là điều thành công 

rồi. 

Những câu chuyện nhỏ trong cuốn sách Totto-chan – Cô bé bên cửa sổ là chuyện 

về những người thật, việc thật có trong chính cuộc đời tác giả. Totto-chan chính là câu 

chuyện về một nền giáo dục trong mơ, về một phương pháp giáo dục mà mọi trẻ em 

hằng mong muốn. Những gì đã trở thành chuẩn mực thì khó mà có thể thay đổi được, 

nhưng những thế hệ đi trước hãy làm những điều tốt nhất có thể, hãy để trẻ em có nhận 

được sự tự do và sống đúng với đam mê của chính mình. Kính  mong tất cả quý thầy 

cô giáo cùng toàn thể các em học sinh dành thời gian đón đọc tại thư viện trường THCS 

Phúc Đồng. Tại đây, ngoài cuốn sách cô vừa giới thiệu các em còn có thể tìm đọc được 

nhiều cuốn sách bổ ích thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đến với thư viện trường THCS 

Phúc Đồng các em sẽ được tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình học tập và nâng cao 

kiến thức của mình. 

Trước khi dừng lời, tôi xin được gửi lời chúc quý thầy cô giáo sức khỏe, hạnh 

phúc, chúc các em học sinh học tập thật tốt, xứng đáng là con ngoan của cha mẹ, trò 

giỏi của thầy cô, phấn đấu hết mình để trở thành người chủ tương lai của đất nước. 
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