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TẬN TÌNH VỚI ĐỒNG NGHIỆP 

     Từ xƣa đến nay, nghề giáo luôn đƣợc mọi ngƣời trân trọng, kính yêu bởi vì  thầy, cô 

giáo đã góp phần xây dựng nhân cách, trí tuệ của mỗi con ngƣời.  Câu tục ngữ : “Không 

thầy đố mày làm nên” luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, mọi thời đại để những lớp học trò 

đã và đang ngồi trên ghế nhà trƣờng đều nhớ tới công ơn của thầy cô giáo đã tận tụy dạy 

dỗ mình. Họ luôn là những hình mẫu để các em học sinh học tập, phấn đấu noi theo. Học 

sinh học tập thầy cô giáo từ lời ăn, tiếng nói, từ cách đối nhân xử thế đến kiến thức sâu 

rộng bởi vì những kỹ sƣ tâm hồn ấy luôn toát lên phong thái nhẹ nhàng, đĩnh đạc và đầy 

nhiệt huyết khiến ngƣời khác phải kính phục. 

      Qua nhiều năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương, đạo 

đức, tự học và sáng tạo”, phong  trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực”, “Xây dựng trường học hạnh phúc”,…đội ngũ nhà giáo luôn đề cao trách nhiệm 

“trồng ngƣời”, tu dƣỡng đạo đức để tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo của huyện Cần Giuộc nói riêng và của cả nƣớc nói chung. Nhiều giáo viên là tấm 

gƣơng sáng về cái tâm và cái tầm đƣợc đồng nghiệp, học trò tin yêu; phụ huynh kính trọng 

và xã hội thán phục. Nhân kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -

20/11/2022), tôi xin kể về cô Phạm Thị Diệp, cựu giáo viên dạy Ngữ Văn ở Trƣờng THCS 

Hồ Văn Long. 

 

Tôi chuyển về công tác tại trƣờng Trung học cơ sở Hồ Văn Long cách đây ba năm. 

Trong môi trƣờng mới, tôi gặp khá nhiều khó khăn vì phải làm quen với đồng nghiệp và 

học sinh bắt đầu từ số 0. Nhƣng thật may mắn vì tôi đã gặp đƣợc những ngƣời đồng 

nghiệp luôn nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ và là tấm gƣơng sáng để tôi học tập và noi theo. Cô 

Diệp là một đồng nghiệp đáng trân quý nhƣ thế. 

 

Trong công tác chuyên môn, cô luôn phấn đấu vƣợt lên chính mình để hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao. Là một giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh đã có 35 năm kinh 

nghiệm nhƣng cô vẫn không ngừng học hỏi, tiếp thu những cái mới, nâng cao trình độ 

chuyên môn để việc dạy học đạt hiệu quả cao hơn. Cô luôn tâm huyết với từng bài soạn, 

nhiệt tình với từng bài dạy để làm sao cho học sinh hiểu bài nhanh và hứng thú trong học 

tập. Tôi khẳng định cô Diệp đã làm rất tốt điều này bởi cô luôn tâm niệm làm sao để học 

sinh thấy mỗi ngày đến trƣờng là một ngày hạnh phúc. Cô chính là ngƣời thổi đƣợc “luồng 

gió” hạnh phúc ấy tới mỗi học sinh. Cô còn rất chịu khó tìm tòi học tập cái mới ở đồng 

nghiệp để vận dụng có sáng tạo đồng thời cũng truyền lửa cho lớp trẻ chúng tôi. Trong các 

phong trào thi đua của nhà trƣờng và công đoàn, cô luôn dẫn đầu tập thể và hoàn thành 

xuất sắc mọi hoạt động đề ra. Từ năm 2000 đến tháng 6 năm 2022, cô đã có nhiều thành 



tích đáng nể phục về chuyên môn nhƣ: 20 năm là chiến sĩ thi đua cơ sở,  2 năm là chiến sĩ 

thi đua tỉnh, 2 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và đặc biệt năm 2014, cô vinh dự nhận 

bằng khen của thủ tƣớng chính phủ. Trong công tác công đoàn, cô là chủ tịch công đoàn 

rất năng nổ. Từ năm 2002 đến lúc về hƣu, cô đều nhận đƣợc bằng khen của công đoàn giáo 

dục huyện, tỉnh và 1 bằng khen của công đoàn giáo dục Việt Nam. Cô còn đƣợc vinh danh 

phụ nữ “Giỏi việc nƣớc, đảm việc nhà” cả hai giai đoạn 2010-2015 và 2016-2020. Không 

những thế, cô cũng đƣợc nhận bằng khen Đảng viên xuất sắc 5 năm liền, Đảng viên xuất 

sắc 3 năm liền. Năm học 2020-2021 và 2021-2022, cô tiếp tục là Đảng viên xuất sắc của 

xã Phƣớc Lâm. 

 

        Tôi thƣờng trò chuyện với học sinh trong những lúc rảnh rỗi và lắng nghe tâm sự của 

các em. Tôi đƣợc biết các em rất thích học Ngữ Văn với cô Diệp vì cô giảng bài hay, giọng 

ấm áp nên các em say sƣa nghe cô giảng. Thậm chí, đến phần liên hệ thực tế, các em càng 

phấn khích hơn đến nỗi cô phải nhắc nhở: “Chép bài vào vở các em à!”. Do cô có chuyên 

môn vững và phƣơng pháp dạy học dễ hiểu, sinh động nên phụ huynh cũng rất yên tâm và 

tin tƣởng khi cô dạy Ngữ Văn lớp 9 cho con em mình vì chất lƣợng vào lớp 10 của các em 

năm nào cũng cao.  

 

Cô Diệp không chỉ là một nhà giáo tận tụy với nghề, tận tâm với học trò mà cô còn 

là một ngƣời tận tình với đồng nghiệp. Cô luôn cởi mở, chân thành với mọi ngƣời. Đối với 

những giáo viên mới vào nghề, cô là ngƣời đi trƣớc, luôn nhiệt tình chỉ bảo từ công việc 

đến những kinh nghiệm ứng xử với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp. Không chỉ thế, 

trong những buổi trò chuyện cô còn cho chúng tôi những lời khuyên rất chân thành và bổ 

ích trong cuộc sống. Những giáo viên trẻ còn ít kinh nghiệm nhƣ chúng tôi rất ngƣỡng mộ 

và yêu quý cô. Các giáo viên lớn tuổi và không khỏe càng đƣợc cô ƣu ái hơn trong công 

việc cũng nhƣ những chia sẻ buồn vui về bản thân và gia đình. Chính sự gần gũi và chân 

thành của cô khiến tập thể giáo viên và nhân viên của Trƣờng THCS Hồ Văn Long xem 

trƣờng học nhƣ là ngôi nhà thứ hai của mình. 

 

         Cô Phạm Thị Diệp là một nhà giáo nhƣ vậy đó. Nhiều thế hệ học trò đều yêu mến, 

kính trọng và biết ơn cô ở tấm lòng tận tụy, hết lòng vì học sinh. Bao thế hệ đồng nghiệp 

yêu quý cô ở tình nghĩa và tinh thần trách nhiệm cao với công việc vì việc gì giao cho cô 

thì yên tâm cô sẽ hoàn thành tốt. Rõ ràng, cô là một tấm gƣơng tiêu biểu để thế hệ trẻ 

chúng tôi noi theo.  

 

Giờ đây, cô đã nghỉ hƣu. Vậy nhƣng cứ mỗi lần nghe điện thoại của cô là tôi có 

thêm động lực để phấn đấu vƣơn lên và thấy yêu sự nghiệp “trồng ngƣời” của mình hơn. 

Có thể còn nhiều khó khăn và vất vả khi giáo viên tiếp cận với công nghệ 4.0 nhƣng tôi tin 

ngành giáo dục huyện nhà sẽ có những tấm gƣơng sáng nhƣ cô Diệp. Cô chính là nguồn 

động lực để thế hệ giáo viên trẻ nhƣ chúng tôi đam mê, tâm huyết và tin tƣởng hơn vào 

con đƣờng mà mình đã chọn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn cô – ngƣời truyền lửa, 

ngƣời đồng nghiệp trân quý của tôi!  

 


