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CÔ GIÁO : TẠ THU PHƢƠNG – MỘT GIÁO VIÊN NHIỆT HUYẾT VỚI NGHỀ 

 

- Trong đội ngũ cán bộ giáo viên của Trường mầm non Tràng An  có rất nhiều cô 

giáo tận tâm, yêu nghề, mến trẻ, không thể không nhắc đến cô giáo Tạ Thu 

Phương . Một trong những giáo viên giàu nhiệt huyết, luôn nhiệt tình tham gia 

mọi phong trào, hoạt động của nhà trường, của ngành. 

- Như Bác Hồ đã dạy "Làm mầm non tức là thay mẹ dạy trẻ, muốn làm được thế 

thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu còn nhỏ hiếu động và hay nghịch, cô giáo 

phải  bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ nhỏ cũng như trồng 

cây non, trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau 

này các cháu thành người tốt. Anh chị em giáo viên mầm non cần luôn luôn 

gương mẫu về đạo đức để các cháu noi theo ". 

- Cô giáo Tạ Thu Phương  sinh năm 1982, giáo viên Trường Mầm Non Tràng An, 

đã có hơn 20 năm công tác trong nghề. Cô là một giáo viên trẻ luôn yêu nghề, 

mến trẻ, năng động, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn vững vàng, hết lòng tận 

tụy với công việc, sống giản dị luôn hòa đồng với mọi người, nên được đồng 

nghiệp yêu quý, các cháu yêu mến và phụ huynh tin tưởng. 

- Trong những năm làm nghề giáo viên, cô được dạy nhiều năm lớp Mẫu giáo lớn 

Cô cho biết, dạy các bé ở lưá tuổi này rất dễ nghịch ngợm , hiếu động , các bé 

sắp lên lớp 1 nên càng cung cấp kỹ năng, tâm thế cho các bé. Cô chia sẻ “Là 

giáo viên mầm non  tức là thay cha mẹ dạy trẻ, muốn làm được như thế thì trước 

hết phải yêu quý trẻ”. Và 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.  

- Cô Phương luôn cố gắng đem hết tình yêu thương, sự tâm huyết và kiến thức đã 

được học tập của mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ được giao. Cô không ngừng học tập trau dồi kiến thức, học hỏi kinh 



nghiệm từ đồng nghiệp để vận dụng vào công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo 

dục trẻ, cô ân cần, tận tình trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. 

Tất cả trẻ đến lớp đều thích tham gia các hoạt động, phát huy được tính tích cực, 

năng động và sáng tạo của bản thân. 

- Cô luôn ý thức và nhắc nhở bản thân phải chuẩn mực, gương mẫu, là tấm gương 

sáng cho học sinh noi theo. Từ đó Cô mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm từ các 

đồng nghiệp đi trước, tích cực tham gia các hội giảng, dự giờ kiến tập của đồng 

nghiệp để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Từ kinh nghiệm chuyên môn tích 

lũy hàng năm, cô tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm được Ban giám hiệu và 

đồng nghiệp đánh giá cao, được áp dụng rộng rãi trong việc giảng dạy của nhà 

trường. Nhiều năm liền cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.  

- Công việc tuy bận rộn, nhưng cô Phương vẫn luôn quan tâm đến gia đình. Cô có 

một gia đình hạnh phúc khiến chị em trong trường vô cùng ngưỡng mộ, hai con 

của cô rất ngoan lễ phép với mọi người. Bản thân là một con người tháo vát 

đúng với tiêu chí người phụ nữ “Công dung ngôn hạnh” nên trong gia đình cô 

Phương luôn được bố mẹ, anh chị em quý mến, cũng như được các chị em đồng 

nghiệp  tôn trọng và thương yêu. Trong tập thể nhà trường cô luôn giữ được tinh 

thần đoàn kết và luôn là một sợi dây gắn kết với mọi người. 

- Bản thân tôi cũng như bạn bè chị em đồng nghiệp luôn coi cô Phương như một 

người em, người bạn, một người đồng nghiệp và cũng là một tấm gương sáng 

cho chị em đồng nghiệp học tập và noi theo. Thay mặt tập thể nhà trường 

chúc cô Thu Phương  nhiều sức khỏe hơn nữa để tiếp tục đóng góp công sức nhỏ 

bé của mình và sự nghiệp giáo dục trồng người. Chúc cô có nhiều kết quả cao 

trên con đường nuôi dạy trẻ cùng nhà trường ngày có nhiều bông hoa tươi thắm 

để trường MN Tràng An phát triển và ươm cho đời nhiều mầm xanh tươi đẹp 

của tương lai. 


