
Hạnh phúc khi tôi là giáo viên Tổng phụ trách Đội 
 

 Đào Phương Anh – đó là tên cô giáo Tổng phụ trách Đội  trường Tiểu học 

Ái Mộ A, quận Long Biên, thành phố Hà Nội - một cô giáo năng động, nhiệt 

tình, rất gần gũi, thân thiện với mọi người. Không chỉ để lại ấn tượng tốt đẹp khi 

gặp gỡ, chuyện trò mà có lẽ cô đã để lại trong tâm trí các em học sinh, phụ 

huynh sự yêu thương, quý trọng và cả sự tin cậy, mến phục của đồng nghiệp 

dành cho cô. 

 Tốt nghiệp trường sư phạm, cô giáo Phương Anh đã thi đỗ viên chức và 

về công tác tại trường Tiểu học Ái Mộ với vai trò là Tổng phụ trách Đội. Công 

việc mới, chưa được đào tạo bài bản tại trường sư phạm, khá nhiều điều bỡ ngỡ 

khi cô nhận nhiệm vụ này. Trong những buổi đầu học hỏi và làm quen với công 

việc mới, các chị em Tổng phụ trách ở các trường bạn nửa đùa nửa thật trêu cô: 

"Tổng phụ trách là tổng của các việc vặt và luôn bị trách móc đấy, chuẩn bị tinh 

thần đi" khiến cô không khỏi băn khoăn. Nhưng với  tinh thần nhiệt huyết của 

tuổi trẻ, lòng say mê nghề và tình yêu đối với con trẻ đã giúp cô vượt qua những 

bỡ ngỡ ban đầu. Vốn là một cô giáo ham học hỏi, sáng tạo trong hoạt động và 

trên hết là tình yêu với nghề đã giúp cô Phương Anh từng bước, từng bước 

khẳng  định bản thân. Tháng 4/2015 trường Tiểu học Ái Mộ thực hiện đề án tách 

trường. Cô Phương Anh một lần nữa lại được tín nhiệm làm Tổng phụ trách Đội 

của trường tiểu học Ái Mộ A. 



 

 Làm công tác Tổng phụ trách tại trường Tiểu học Ái Mộ A thuận lợi ít, 

khó khăn nhiều. Là một ngôi trường có diện tích nhỏ nhất trong các trường Tiểu 

học của Quận Long Biên (2035m2). Trường không có nhà thể chất, sân chơi 

hẹp, thiếu rất nhiều các phương tiện và điều kiện phục vụ cho việc tổ chức các 

hoạt động nhất là hoạt động ngoại khóa nên muốn làm tốt công tác Đội trong 

nhà trường đòi hỏi người cán bộ Tổng phụ trách phải năng động, sáng tạo, linh 

hoạt trong mọi hoạt động, trong mọi tình huống. Vượt qua mọi khó khăn, công 

tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội tiểu học Ái Mộ A trong những năm 

qua vẫn được tổ chức thường xuyên, hiệu quả, ngày càng có chiều sâu và đạt 

nhiều thành tích đáng khích lệ. Các hoạt động thường niên hàng năm được cô tổ 

chức như: sinh hoạt ngoại khóa dưới cờ với các chủ đề: Phòng chống tệ nạn học 

đường, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, tuyên truyền về tác 

hại của đuối nước; tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, kỹ năng 

xử lý khi gặp hỏa hoạn, tuyên truyền tiết kiệm Điện -  Nước…Các nội dung 

tuyên truyền được tổ chức dưới nhiều hình thức như: thơ, ca, hò, vè, sân khấu 

hóa… giúp các bạn học sinh dễ dàng hiểu, ghi nhớ và thực hiện tốt các quy định. 

 
Cô Đào Phương Anh hướng dẫn nghi thức đội cho đội viên mới 

 Trong việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, các hoạt 

động như thi tìm hiểu truyền thống Đội, hát múa mừng Đội; các bài dân vũ sôi 

động, tổ chức kết nạp Đội cho đội viên cho học sinh…được tổ chức bài bản.  

 Qua các hoạt động này giúp các em học sinh hiểu hơn về tổ chức Đội, các 

em tự hào khi trở thành Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Các 

chương trình tọa đàm: “Kĩ năng giao tiếp trong trường học”, “ Hưởng ứng ngày 



pháp luật”, "Thực hiện văn hóa giao thông", “thực hiện văn hóa ứng xử" … 

cũng được linh hoạt tổ chức. Nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo đội viên 

thiếu niên nhi đồng tham gia: Thi đua tuần học tốt, tháng học tốt; Vườn hoa 

điểm mười; Chiếc áo tặng bạn, Mô hình An toàn giao thông tại trường; Giúp bạn 

đến trường; Vui để học, Hội thi Rung chuông vàng, Kiến thức quanh em; Ngoại 

khóa, Dã ngoại, Hội chợ xuân... Cô Phương Anh khiêm tốn tâm sự: “Niềm vui 

của Tổng phụ trách đội chính là thành công của các phong trào do mình tổ 

chức. Bản thân mình cống hiến chưa nhiều, mình cần phải học hỏi nhiều sơn 

nữa, sáng tạo nhiều hơn nữa mới đem đến được cho các em học sinh niềm vui 

trong mỗi hoạt động!”. 

Cô giáo Đào Phương Anh tham gia thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”  

và đã giành được giải Nhất cụm 



    Với nhiều hoạt động thiết thực bổ ích của cô Phương Anh, các em học 

sinh trường Tiểu học Ái Mộ A đều cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một 

ngày vui. Trong mỗi hoạt động do cô tổ chức, liên đội đã phát hiện và bồi dưỡng 

được nhiều nhân tài, nhiều học sinh đã tham gia các cuộc thi của đội và đạt 

thành tích cao. Tiêu biểu phải kể đến em Phạm Phương Thủy lớp 5D; Nguyễn 

Gia Phúc lớp 5C, Nguyễn Bảo Nam lớp 5C, Nguyễn Gia Bảo lớp 5D… Thành 

tích của các em đã tô điểm thêm cho vườn hoa thành tích của Liên đội Tiểu học 

Ái Mộ A nói riêng và Hội đồng đội quận Long Biên nói chung.  

 

     Bên cạnh những thành tích đạt trong công tác, trong cuộc sống cô luôn 

gần gũi, hòa đồng, khiêm tốn, hay giúp đỡ đồng nghiệp. Mỗi khi đồng nghiệp 

cần, bất cứ trong hoàn cảnh nào cô cũng vui vẻ nhận lời. Với hoạt động công 

đoàn, cô luôn năng nổ, nhiệt tình, không nề hà, ngại khó, ngại khổ, chủ động học 

tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi 

nhiệm vụ được phân công. 



 Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, cô Phương Anh đã vinh 

dự được nhận rất nhiều Giấy khen, Bằng khen các cấp. Năm học 2017-2018 cô 

được nhận Giấy khen GV-TPT Đội giỏi cấp quận. Năm học 2020-2021 cô tham 

gia thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” và đã giành được giải Nhất cụm.  Cô cũng 

có nhiều đóng góp cho Liên Đội như: nhận Bằng khen của Trung ương “Đoàn 

Học và làm theo báo Đội”. Liên đội nhiều năm liền đạt Liên đội mạnh cấp quận. 

    Cô giáo Đào Phương Anh xứng đáng là tấm gương điển hình tiên tiến 

của trường Tiểu học Ái Mộ A trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

năm 2020 - Người thắp lửa niềm tin, hi vọng trong học trò và truyền năng lượng 

yêu thương, tích cực cho mỗi giáo viên. 

         Tác giả : Phạm Thuý Hồng 


