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     CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ PHƯỢNG – TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO 

ĐẦY NGHỊ LỰC! 

Trong những ngày đầu tháng 11, giai điệu bài hát “Tâm tình cô giáo mầm 

non” vang lên ngân nga sâu lắng như muốn xua tan hết sự vất vả khó nhọc của 

một nghề đặc biệt – Nghề giáo viên mầm non, người ươm những mầm xanh cho 

quê hương đất nước. Hưởng ứng phong trào thi đua viết về tấm gương nhà giáo 

tiêu biểu, vượt khó, tận tụy hy sinh, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp "trồng 

người" để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày "Nhà giáo Việt Nam 

20- 11" do ngành học phát động. Tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu 

biểu trong trường với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi vượt khó vươn lên 

trong cuộc sống, lòng nhiệt tình giàu lòng nhân ái của một giáo viên đã nhiều 

năm cống hiến trong công tác nuôi dạy trẻ đó là cô giáo Nguyễn Thị Phượng -  

giáo viên trường mầm non Thạch Cầu phường Long Biên – Quận Long Biên – 

Hà Nội. 

 
Hình ảnh: Cô Giáo Nguyễn Thị Phượng 

Cô giáo Nguyễn Thị Phượng sinh ngày 06/07/1987 tại phường Long Biên, 

quận Long Biên, Hà Nội trong một gia đình truyền thống cách mạng yêu nước. 

Bố cô là thương binh .Gia đình cô có hai chị em và cô là người chị cả trong gia 

đình.  Ngay từ nhỏ, cô Phượng đã rất yêu và dành tình cảm đặc biệt cho các em 

nhỏ và có niềm đam mê sư phạm. Chính vì vậy, khi tốt nghiệp Trung học phổ 



thông, cô đã thi vào trường Trung học sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội. Sau 

hai năm học tập, rèn luyện, tốt nghiệp với tấm bằng khá, cô được về nhận công 

tác tại trường Mầm non Long Biên, quận Long Biên. Cô lập gia đình năm 2010 

, nhưng không được bao lâu thì chồng cô bệnh nặng và qua đời để lại cho cô 

một cô con gái nhỏ và bố mẹ già phải chăm sóc. Mặc dù hoàn cảnh gia đình éo 

le ,công tác nuôi dạy trẻ vất vả, nhưng cô giáo Nguyễn Thị Phượng  chưa bao 

giờ nản lòng, luôn cố gắng, tận tụy, gương mẫu trong mọi công việc, được đồng 

nghiệp, học sinh và phụ huynh tin tưởng, quý mến. Cô luôn quan niệm rằng : 

“ Cuộc sống không ngừng thử thách bản thân mỗi người và vượt qua 

những khó khăn, thử thách ấy mang đến ý nghĩa rất lớn. Khó khăn, gian khổ 

cũng là điều kiện thử thách và tôi luyện ý chí, là cơ hội để mỗi người khẳng 

định mình. Và sau cùng mỗi khó khăn, " sẽ đem lại cho mỗi người một tài sản 

vô giá, đó là sự trưởng thành và trải nghiệm". 

 
 

Với tinh thần vượt khó và giàu nghị lực cô luôn nỗ lực cố gắng trong mọi 

nhiệm vụ được giao. Tháng 6/2016 thực hiện theo đề án tách trường của UBND 

quận Long Biên cô đã chuyển công tác về một ngôi trường được xây dựng mới 

đó là trường mầm non Thạch Cầu.  Là một giáo khi được giao nhiệm vụ tại ngôi 

trường mới, cô đã chủ động, tích cực học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp, 

các anh các chị đi trước để c ng đội ngũ giáo viên xây dựng nhà trường. Bằng 

tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết với nghề, cô giáo Nguyễn 

Thị Phượng được ban giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp tin tưởng và giao 

cho đảm nhiệm các trọng trách quan trọng. Cô được giao nhiệm vụ là Tổ trưởng 



chuyên môn - Khối trưởng khối mẫu giáo lớn,  giáo viên chủ nhiệm lớp MGL 

A1. Dù ở cương vị nào cô cũng luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ 

của mình và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Với những nỗ lực không 

ngừng nghỉ của bản thân, sau 12 năm công tác cô đã đạt nhiều thành tích : Năm 

2015-2016: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 

2015-2016: Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp Thành phố.Năm 2016-2017: 

Đạt giải nhất GVG cấp trường.Năm 2017-2018: Đạt giải đạt giải nhất hội thi 

giáo viên giỏi cấp trường. Năm 2018 - 2019 : đạt giải ba hội thi giáo viên giỏi 

cấp trường.  Năm 2018-2019:  Đạt giải nhì giáo viên giỏi cấp quận và chiến sỹ 

thi đua cấp cơ sở . Đạt danh hiệu “ cán bộ nữ công tiêu biểu quận Long Biên 

năm 2019”;  Giấy khen bí thư chi đoàn đã có thành tích trong công tác phát triển 

kinh tế,văn hóa xã hội,an ninh quốc phòng năm 2020. Đạt giải khuyến khích 

cuộc thi ảnh online “ Nét đẹp đoàn viên” Chào mừng 90 năm thành lập đoàn 

TNCSHCM năm 2020.Năm học 2020 – 2021 đạt giải nhất hội thi “ thiết kế bài 

giảng điện tử cấp trường” và được tham gia hội thi “ thiết kế bài giảng điện tử 

và phần mềm dạy học năm học 2020 – 2021 cấp Quận” .Năm học 2020-2021: 

Đạt giải nhất bài giảng E-learning cấp trường.  Năm học 2020-2021 Đạt giải 3 

cấp trường hội thi “ Cô duyên dáng – Bé tài năng”. Với những thành tích như 

trên cô xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo 

Bác, thực hiện tốt phương châm “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức 

tự học và sáng tạo”. 

 
 



 

(Cô giáo: Nguyễn Thị Phượng – nhận khen thưởng) 

   Bác Hồ đã từng dạy “làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được 

như thế thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ chịu khó 

mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non tốt 

thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt...” 

Khi được hỏi cô Nguyễn Phượng  về câu nói này, cô luôn cho rằng: „„Tôi tin 

đây không chỉ là phương châm phấn đấu của riêng tôi, mà là của tất cả những 

giáo viên mầm non, những người đã chọn nghề, gắn bó với con trẻ và luôn say 

mê, nhiệt huyết với nghề”. Nghề Giáo viên Mầm non là một nghề rất đặc biệt, là 

nhà giáo nhưng không chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn 

chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì “tình yêu” con trẻ. 

Em ươm mơ ước cho đời 

 ơm từng lời hát, nụ cười trẻ thơ 

 ơm vào trong những giấc mơ 

Cô như người Mẹ vô bờ yêu thương   

    Trước hết để trở thành một giáo viên mầm non, thì người giáo viên phải có 

lòng yêu trẻ vì đặc thù của nghề giáo viên mầm non đòi hỏi ở các giáo viên tình 

yêu của người mẹ đối với trẻ, Không chỉ yêu trẻ, mà giáo viên mầm non còn 

phải biết yêu điều mình dạy, nghĩa là yêu chính công việc của mình. Hiểu sâu 

sắc điều đó nên cô Nguyễn Thị Phượng  đã và đang luôn luôn yêu thương trẻ 

bằng cả tấm lòng người cô, người mẹ, đồng thời cô luôn chú trọng để truyền lại 

tình yêu nghề cho các thế hệ giáo viên trong trường. Chính vì thế nên chất 



lượng giảng dạy trong khối mẫu giáo lớn của cô phụ trách luôn được đánh giá 

chất lượng cao trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi và  giáo viên trong khối 

luôn đạt giải cao trong các hội thi do trường và Quận tổ chức. 

 

(Cô giáo: Nguyễn Thị Phượng – Tổ chức giờ học cho trẻ) 

 

 

(Cô giáo: Nguyễn Thị Phượng – Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ) 

     Nụ cười tươi, ánh mắt trìu mến lúc nào cũng thường trực trên khuôn 

mặt của cô, nhất là từ lúc sáng sớm đón trẻ đến khi chiều muộn đưa các con gửi 

tận tay bố mẹ khiến phụ huynh đều yên tâm công tác khi đã gửi con .Mỗi trẻ khi 

đến với cô, được ở trong vòng tay cô thì cháu nào cũng được chăm sóc cẩn thân 

và dạy dỗ chu đáo. Tính cách của người giáo viên mầm non hoạt bát, năng 



động, nhiệt tình nên cô được phụ huynh rất tín nhiệm, các trẻ yêu mến, quý 

trọng. 

 

Hình ảnh: Cô là người mẹ thứ 2 với trẻ 

    Cô còn truyền cảm hứng cho các học sinh đến với tình yêu sách và các môn 

học. Cô đã giáo dục cho con của chị có thói quen đọc sách mỗi tối và điều làm 

tôi thích thú ở cô là việc cô thường xuyên mang những quyển sách, quyển 

truyện hay mà con đã đọc đến trường để trao đổi với các chị em đồng nghiệp 

giúp lan tỏa thêm sở thích đọc sách cho các con và giúp các bé có nhiều sách để 

đọc hơn. Cô còn tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm và thỏa sức sang tạo trong 

các môn học. Từ đó phát triển năng lực cá nhân ở mỗi trẻ. 

 

(Cô giáo: Nguyễn Thị Phượng – Đọc sách cùng trẻ) 



 

(Cô giáo: Nguyễn Thị Phượng – Cùng trẻ khám phá những sắc màu) 

 Ngoài công việc chuyên môn, cô giáo Nguyễn Thị Phượng còn rất tích 

cực trong công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên và các phong trào do ngành, 

phường, trường phát động.  

 
(Cô giáo: Nguyễn Thị Phượng – Tham gia công tác vệ sinh môi trường) 

 



 
(Cô giáo: Nguyễn Thị Phượng – Tham gia các hoạt động thể dục thể thao) 

Cô luôn phát huy là một Bí thư chi đoàn gương mẫu, nhiều năm liên tục 

của chi đoàn trường mầm non Thạch Cầu đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cô 

đã giành giải 3 cấp Quận Hội thi tuyên truyền về thực hiện Quy chế dân chủ 

trong nhà trường và được Đoàn phường khen tặng Bí thư chi đoàn xuất sắc 

trong phong trào thanh thiếu niên. 

 

 



 

     (Cô giáo: Nguyễn Thị Phượng – nhận bằng khen trong công tác đoàn) 

Cô giáo Nguyễn Phượng không chỉ làm tốt việc ở trường mà trong gia 

đình, cô là một người phụ nữ đảm đang, nhân hậu, chăm sóc con  tận tụy khéo 

léo.Công việc trường lớp bận rộn đã mất nhiều thời gian công sức của cô. D  

vậy, cô vẫn luôn giành thời gian chăm sóc cho gia đình, cha mẹ rất chu đáo. Cô 

nuôi dạy con ăn học và thành tích học tập của em thật đáng để mọi người mơ 

ước. Và nhờ sự yêu thương vô bờ bến của người mẹ mà con gái chị luôn có 

những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Con đã được nhận rất nhiều giấy 

khen của các cấp.  

 

Hình ảnh 2 mẹ con cô Nguyễn Thị Phượng nhận bằng khen trong “ Ngày hội 

khuyến học” 



 

(Những tấm huy chương của con gái cô Nguyễn Thị Phượng trong các cuộc 

thi) 

Cô giáo Nguyễn Thị Phượng xứng đáng được là một tấm gương sáng, là 

một điển hình về nghị lực sống khiến tất cả các giáo viên trong trường đều khâm 

phục và ngưỡng mộ. Nghị lực sống của cô đã tiếp thêm ý chí, tinh thần vượt khó 

cho các thế hệ giáo viên trẻ của trường mầm non Thạch Cầu  nói riêng và bậc 

học mầm non nói chung. 

  

 Người viết 

 

 

Nguyễn Thu Trang 

 

 


