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         Như chúng ta đã biết, trong sự nghiệp giáo dục nghề nuôi dạy trẻ là 

nghề rất đặc biệt. Là nhà giáo không chỉ dạy mà còn phải dỗ, không chỉ giáo 

dục mà còn chăm sóc, hơn hết đây là nghề làm vì tình yêu thương. 

         Tình yêu đối với trẻ là tình mẹ con, cô giáo là người mẹ thứ 2 của trẻ, 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 và giáo dục trẻ ở độ 

tuổi mầm non là việc làm hêt sức quan trọng và cấp thiết. 

          Không chỉ là người nuôi dạy trẻ tốt mà giáo viên mầm non còn phải là 

người có kiến thức phong phú, phải biết sáng tạo sáng tạo, biết học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh. Gắn liền với việc 

“Học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đội ngũ nhà giáo 

nói chung và giáo viên Thủ đô nói riêng ngày càng chuyển biến mạnh mẽ 

trong nhận thức và hành động rèn luyện, tu dưỡng đạo đức về cần, kiệm, 

liêm, chính, chí công, vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong việc 

dạy và học…. Nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy với công việc, tâm huyết 

với nghề, thực hiện tốt kỉ cương hành chính, thực hiện quy tắc, văn hóa ứng 

xử tại công sở có lòng nhân ái, thương yêu học sinh, giúp đỡ đồng nghiệp, 

lan tỏa yêu thương, được học trò tin yêu, phụ huynh tín nhiệm, xã hội trân 

trọng và tôn vinh là “Người tốt, việc tốt”. Tôi xin được chia sẻ một tấm 

gương tiêu biểu trong trường của một giáo viên đã trải qua hơn 20 năm công 

tác và có nhiều cống hiến trong nghề nuôi dạy trẻ. Đó là cô giáo: Kiều Thị 

Hoa Lan- Giáo viên Trường Mầm non Tràng An. 



Bản thân tôi là một giáo viên, đang công tác trong môi trường giáo dục 

của trường Mầm non Tràng An, tôi cảm thấy thật may mắn biết bao vì nơi tôi 

làm việc vẫn còn rất nhiều cán bộ, giáo viên cống hiến hết mình vì sự nghiệp 

trồng người, luôn lan tỏa sự yêu thương tới mọi người xung quanh. Tôi cũng 

may mắn được làm việc và học học hỏi kinh nghiệm từ chị Kiều Thị Hoa Lan 

rất nhiều, chị luôn ân cần chỉ bảo, nhắc nhở, động viên để tôi tự tin và vững 

chắc hơn trong chuyên môn. 

Cô giáo Kiều Thị Hoa Lan rất chủ động trong công việc và luôn có 

trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Sống giản dị trung thực, đoàn kết gắn bó 

với bạn bè đồng nghiệp, luôn truyền cho mọi người năng lực tích cực trong 

công việc. 

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Những năm học chị đều đạt thành tích 

cao trong học tập. Chị về công tác tại trường Mầm non Tràng An cho đến nay 

đã được hơn 20 năm. Chị luôn cố gắng hết sức mình trong công việc, động 

viên chị em đồng nghiệp trong lớp, trong tổ cùng cố gắng nỗ lực trong công 

việc, không ngừng học tập nâng cao trình độ để đưa chất lượng chăm sóc 

giáo dục trẻ của nhà trường. 

Không những thế chị còn nhiệt tình và đi đầu trong công việc, thực 

hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trường và ngành phát 

động, tham gia vào các hội thi, hội thảo như: giáo viên dạy giỏi, giáo viên lên 

tiết kiến tập,....Bản thân chị luôn cố gắng thực hiện tốt các hoạt động tốt của 

nhà trường, có nhiều tiết dạy tốt và luôn nhắc nhở, động viên các giáo viên, 

đặc biệt là các giáo viên trẻ mới vào nghề như tôi thực hiện tốt các quy chế 

chuyên môn, chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ, động viên giúp đỡ các giáo 

viên trong tổ để các đồng chí có những giờ tổ chức hoạt động hay, gây hứng 

thú cho trẻ. Đồng thời xây dựng và tổ chức các hoạt động ứng dụng tốt công 

nghệ thông tin vào giảng dạy và đạt kết quả cao. 

       Mọi công việc tại lớp, các phong trào trong tổ, trong trường chị luôn là 

người chủ động, nhiệt tình hưởng ứng tham gia và động viên chúng tôi cùng 

chung sức, tập trung trí tuệ để đạt thành quả cao nhất trong công việc. Không 

chỉ là công việc ở trường mà cả việc riêng, việc gia đình của các chị em đồng 

nghiệp tổ, trong trường chị cũng luôn có mặt để chia sẻ với mọi người. Tôi 

thường gặp chị để trò chuyện, tâm sự, để học hỏi, để lắng nghe sự tư vấn của 

chị - một người  nắm vững kiến thức về chuyên môn cũng như nhiều kinh 

nghiệm làm việc. Lần nào cũng vậy, chị luôn sẵn lòng chia sẻ và truyền thụ 

cho các em. Chị đã giúp cho tôi hiểu bản thân người giáo viên mầm non 

ngoài sự ân cần chăm sóc trẻ còn cần có một sự linh hoạt, khéo léo trong mọi 

công việc, đoàn kết giúp đỡ, chia sẻ cùng nhau thì mọi việc sẽ thành công. 



Được làm việc với chị, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ công việc 

chuyên môn đến cách giao tiếp với trẻ, với phụ huynh học sinh và với bạn bè 

đồng nghiệp. Hình ảnh của chị luôn xuất hiện với phong thái chỉn chu, vui 

tươi, những nụ cười hạnh phúc, âu yếm của trẻ thơ nhìn chị, gọi chị và ánh 

mắt tin tưởng, tôn trọng của phụ huynh học sinh. Chị không ngừng khích lệ 

chúng tôi phấn đấu, vươn lên trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chị 

luôn là tấm gương tốt cho tập thể noi theo về đạo đức nghề nghiệp, sự tận 

tâm, trách nhiệm, sáng tạo, khéo léo và tinh thần tiên phong dẫn đầu, luôn 

học hỏi không ngừng. 

 Chị luôn có ý thức chấp hành và thực hiện đúng chủ trương đường lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trung thực, thẳng thắn trước 

mọi sự việc và có thái độ đúng đắn trong các hành vi tham nhũng, gây mất 

đoàn kết trong nội bộ. Chị cũng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức chuẩn mực 

của nhà giáo, tạo sự đoàn kết trong nội bộ, gắn bó trong lớp, trong tổ, nhà 

trường. Lúc nào cũng vậy, chị luôn cố gắng học tập, bồi dưỡng, chuẩn mực 

trong tác phong, lề lối làm việc truyền cảm hứng yêu nghề tới các giáo viên 

trong lớp, trong trường. Bản thân chị luôn tự học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chuẩn mực của nhà giáo, Chị luôn thể hiện 

mình là tấm gương mẫu mực trước đồng nghiệp và học sinh, đáp ứng với yêu 

cầu chất lượng của nhà trường được phụ huynh học sinh đánh giá cao, học 

sinh tin yêu. 

Chị xác định rõ trách nhiệm của mình nên khi làm việc công việc, chị 

luôn suy nghĩ  luôn tìm tòi, đổi mới sáng tạo. Chị luôn thể hiện vai trò gương 

mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Chị tích cực, 

chủ động, nghiêm túc trong việc nghiên cứu, học tập, tự bồi dưỡng nâng cao 

trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu của ngành, của nhà 

trường và không phụ lòng tin yêu của phụ huynh học sinh và sự phát triển 

của nền giáo dục hiện đại. Bên cạnh đó, trong các buổi họp, sinh hoạt chuyên 

môn trong tổ, trong khối, chị chia sẻ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm với 

các giáo viên trong trường một cách có hiệu quả. Chị dành thời gian bồi 

dưỡng cho các thành viên trong tổ về chuyên môn, công tác quản lý lớp, quản 

lý trẻ em.  

Ngoài tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Quận, Phòng giáo 

dục đào tạo và nhà trường tổ chức, chị cũng thường xuyên tự tìm tòi, tự học, 

tự bồi dưỡng, sáng tạo đồ dùng dạy học. thiết kế nên các clip dạy trẻ làm thí 

nghiệm đơn giản mà thú vị. Đi cùng với đó, chị luôn nêu cao ý thức học tập 

bồi dưỡng về mọi mặt để nâng cao trình độ của mình. 

Chị luôn đi sâu học hỏi, trau dồi chuyên môn, tham quan học tập, chia 

sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, giúp đỡ các bạn trẻ để rèn kỹ năng nghề, 

nâng cao năng lực chuyên môn. 



         Chị tham gia các hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp quận nhiều năm 

liền và đều đạt giải cao. Chị cũng thường xuyên góp mặt trong những buổi 

chia sẻ chuyên môn trong buổi sinh hoạt chuyên môn…Bên cạnh đó, chị 

cùng với các thành viên trong tổ tham gia, tổ chức tốt các ngày hội ngày lễ, 

các hoạt động, phong trào thi đua của nhà trường. Là người sống vì mọi 

người, hơn thế nữa, chị không những thể hiện được năng lực của mình qua 

các giải thưởng cao quý mà chị còn tham gia tư vấn, thiết kế, hỗ trợ cho đồng 

nghiệp trong trường trong các cuộc thi. Bằng những kiến thức, kỹ năng, kinh 

nghiệm chị tích lũy được trong hơn 20 năm, chị đã nhiệt tình chia sẻ để giúp 

tôi thiết kế bài giảng, tổ chức thành công tiết dạy của mình. 

Chị 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, chị 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 hơn 20 năm công tác, chị 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 

chị 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 chị. 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 chị 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, cán bộ quản lý 

của các cấp ghi nhận và nêu gương.  

Bằng sự cố gắng của bản thân chị đã được các cấp, ngành ghi nhận qua 

rất nhiều năm học: 

+ Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 

+ Đạt giải giáo viên giỏi cấp Quận. 

+ Đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

+ Đạt giải chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

Có thể khẳng định, chị Kiều Thị Hoa Lan là một giáo viên gương mẫu, 

một người mẹ hiền của trẻ, một người giáo viên nhiệt huyết. Chị luôn là tấm 

gương sáng truyền lửa cho lớp trẻ chúng tôi, lan tỏa yêu thương tới toàn thể 

giáo viên, Đoàn viên thanh niên trong nhà trường noi theo. Chắc có lẽ không 

chỉ riêng tôi mà các cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường đều cảm 

thấy hãnh diện và tự hào khi có một tấm gương sáng là chị Kiều Thị Hoa Lan 

để noi theo và học tập. Dù cuộc sống còn bao khó khăn, trắc trở, nhưng tôi 



cảm thấy lạc quan hơn khi biết rằng quanh ta còn rất nhiều thầy/cô tốt để tiếp 

tục giữ niềm tin vào cuộc sống này. Chúc chị Kiều Thị Hoa Lan luôn có thật 

nhiều sức khỏe để có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho trường Mầm non 

Tràng An thân yêu, cho sự nghiệp “trồng người” vĩ đại! 

Thực sự Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm cùng lớp với 

đồng chí Kiều Thị Hoa Lan và rất nhiều các đồng nghiệp khác trong trường 

để học tập, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho Trường Mầm non Tràng An 

thân yêu, cho sự nghiệp “trồng người” vĩ đại. Với tôi đồng chí Kiều Thị Hoa 

Lan thật  xứng đáng với danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. 

 

Ban giám hiệu                                                            

(ký và ghi rõ họ tên) 

Người viết 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Nguyễn Thị Phin 

 

 

 

                                         

 

 

  

 

 

                                             


