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CÔ GIÁO NGUYỄN MINH PHƢƠNG – NGƢỜI TRUYỀN CẢM 

HỨNG ĐẾN ĐỒNG NGHIỆP VỀ SỰ TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO, HAM 

HỌC HỎI VỚI NGHỀ MẦM NON 

        Trong xã hội hiện nay hầu hết mọi người đều có suy nghĩ, làm nghề cô 

nuôi dạy trẻ là nghề vất vả và chịu nhiều áp lực nhất. Thế nhưng, cô giáo 

Nguyễn Minh Phương là giáo viên trường mầm non Tràng An cho rằng, cô 

chưa bao giờ thấy công việc của mình là mệt nhọc và vất vả. 

     Hưởng ứng phong trào thi đua viết về tấm gương “Ngƣời tốt việc 

tốt” gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”. Tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu trong trường với sự 

nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, lòng nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của một 

giáo viên đã trải qua 13 năm công tác và có nhiều cống hiến trong nghề nuôi 

dạy trẻ. Đó là cô giáo: Nguyễn Minh Phương – giáo viên trường Mầm non 

Tràng An 

     Tốt nghiệp Đại học sư phạm Mầm non với kết quả học tập tốt, năm 2009 

cô vào nghành cô được về công tác tại Trường Mầm non Tràng An. Cô vào 

nghành với bao tâm huyết của một cô giáo trẻ,với những kiến thức trong nhà 

trường là hành trang giúp cô từng bước tiếp cận và giáo dục trẻ mầm non, cô 

luôn học hỏi những bài giảng của các cô giàu kinh nghiệm đi trước, bởi để trẻ 

biết nghe lời, yêu mến, gần gũi thì người giáo viên phải hiểu tâm lý của trẻ để 

đưa ra những phương pháp giảng dạy phù hợp với từng độ tuổi, cô không 

ngừng học hỏi vàgiáo dục, là một trong những bí thư đoàn và là đảng viên 

gương mẫu của trường mầm non Tràng An. Trong  nhà trường cô giáo 

Nguyễn Minh Phương  luôn gần gũi cô luôn tâm huyết câu nói của những 

người đi trước và chia sẻ với các chị em trong trường “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...”. Cô 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”. 

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 Minh Phương đã và đang luôn luôn yêu 

thương trẻ bằng cả tấm lòng 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 nhỡ hiện tại mà cô được Nhà trường 

phân công phụ trách luôn ở mức cao,Trường Tràng An là một ngôi trường đạt 

chuẩn quốc gia với nhiều năm đạt thành tích đứng đầu trong quận Thanh 

Xuân và tất nhiên để đạt được kết quả như vậy phải kể đến rất nhiều công sức 

của ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên trong nhà trường… 

      Cô giáo Nguyễn Minh Phương không chỉ giỏi việc trường mà chị còn là 

người vợ đảm, người mẹ hiền của hai bé vô cùng đáng yêu, chăm ngoan và 

học giỏi, cô vẫn luôn chia sẻ với các cô giáo trong lớp những công việc ngoài 

giờ, những lúc đi sớm về muộn. Nụ cười tươi, ánh mắt trìu mến, phong thái, 

lời nói của chị lúc nào cũng đầy năng lượng từ sáng sớm đón trẻ tới lớp, đến 

khi chiều muộn trả các cháu ra về với bố mẹ, gia đình, khiến phụ huynh đều 

rất yên tâm gửi gắm con em mình đến trường. Trải qua 13 năm công tác, cô 

đã đảm nhiệm ở nhiều vị trí lớp, dạy trẻ ở nhiều lứa tuổi khác nhau trong 

trường chị đều biết khai thác cá tính của các bé bằng tình cảm của mình, bằng 

kiến thức đã học cô luôn làm và làm tốt mọi công việc của mình dù ở bất cứ 

vị trí nào trong trường, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Tôi phải dùng hai từ “Cảm phục” khi nói về cô. Một người giỏi việc trường, 

đảm việc nhà, tinh thần luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực cùng đức tính chăm 

chỉ, cần cù, tinh thần tự học, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học của cô đã 

góp phần lan tỏa đến tất cả mọi người trong trường. Chị không chỉ được tập 

thể giáo viên chúng tôi ghi nhận mà còn được Ban giám hiệu nhà trường, ghi 

nhận và nêu gương.  

 

    Cô giáo Nguyễn Minh Phương  đã giúp đỡ các chị em trong khối trong các 

cuộc thi giáo viên giỏi luôn có giáo viên đạt giải và chất lượng chăm sóc trẻ 

tốt.  

Là một khối trưởng cô luôn nhiệt tình và đi đầu trong công việc, thực hiện tốt 

các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trường phát động, chỉ đạo giáo 

viên tham gia vào các hội thi và đều có giáo viên đạt giải cao. Cô luôn gương 

mẫu thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra, để làm gương cho các 



giáo viên khác. Trong quá trình công tác 13 năm, cô đã đạt được nhiều thành 

tích: 

 Năm học 2018-2021 nhiều năm liền đạt giáo viên giỏi cấp Quận 

 Năm 2020-2021 Sáng kiến kinh nghiệm cấp quận 

 Năm 2020-2021 Đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 

 Năm 2018-2019 Giấy khen của quận về gia đình văn hóa 

Tuy bản thân là một khối trưởng chuyên môn không tỏ ra kiêu căng, xa lánh 

giáo viên, đồng nghiệp, trái lại cô luôn hoà đồng gần gũi với mọi người. Giáo 

viên nào còn yếu kém về chuyên môn cô tận tình chỉ bảo, giúp đỡ. Không chỉ 

hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà Nước giao, khi về nhà cô còn là một người phụ 

nữ đảm đang việc nhà,gia đình viên mãn hạnh phúc, luôn hoà nhã với xóm 

giềng. Cô luôn được đồng nghiệp và mọi người yêu mến, kính trọng. 

Giáo viên mầm non là người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho 

sự phát triển nhân cách của trẻ, vì thế chúng tôi luôn xác định quá trình chăm 

sóc giáo dục trẻ ở độ tuổi mầm non là việc làm hết sức quan trọng và cần 

thiết. Trong đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường Mầm non  

Tràng An có rất nhiều giáo viên tận tâm với nghề, giỏi nghề, yêu quý các 

cháu. Trong đó, cô Nguyễn Minh Phương là một trong những giáo viên rất có 

nhiệt huyết, luôn đi đầu trong mọi hoạt động. Tính cách người giáo viên mầm 

non hoạt bát, năng động, nhiệt tình, có năng lực và đặc biệt được phụ huynh 

rất tín nhiệm, các trẻ yêu quý, các nhóm lớp quý trọng. Cô Nguyễn Minh 

Phương xứng đáng được là một tấm gương sáng, tấm gương đạo đức hết lòng 

vì sự nghiệp trồng người cho thế hệ mai sau của trường mầm non Tràng An 

nói riêng và bậc học mầm non nói chung. 
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