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BÀI DỰ THI 
Cuộc thi viết về tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào 

thi đua yêu nước ngành Giáo dục - Đào tạo quận cầu giấy năm 2018 
                                                                

“Có nghề nào hạnh phúc đến thế chăng? 

Nghề mình đó với bảng đen phấn trắng, 

Gieo yêu thương vào tâm hồn trong trắng, 

Mang đến cho đời nhiều hoa trái ngát hương.” 

Ý định viết về chị - một cô giáo yêu nghề dạy học, lặng thầm cống hiến với 

“bảng đen phấn trắng” đã được tôi ấp ủ từ lâu, nhưng mãi đến giờ mới thực hiện 

được. Chị là Đỗ Thị Sáng – Tổ trưởng của tổ Xã hội, trường THCS Mai Dịch. Chị là 

con người của công việc, sống khiêm nhường, giản dị và chân thành. Vì thế, gặp chị để 

trao đổi về bài dạy, giáo án hay công tác chuyên môn thì dễ… còn gặp để viết bài về 

chị thì quả là rất khó với tôi. Bởi chị chẳng bao giờ muốn “khoe” bất kì điều gì về bản 

thân mình. Mỗi khi tôi dành tặng chị một lời khen về sự cống hiến thầm lặng của chị 

thì chị lại luôn gạt đi: “Hữu xạ tự nhiên hương, chị làm gì cũng đúng với cái tâm của 

người thầy…những điều đó, chị giống tất cả mọi người mà, có gì đâu mà khen chị”. 

 

Cô giáo Đỗ Thị Sáng (hàng 2 ngoài cùng bên trái)  
Tổ trưởng tổ Xã hội từ năm 2008 đến nay 

CÁC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THCS MAI DỊCH 
QUA CÁC THỜI KÌ 
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Hình ảnh mà tôi thường thấy ở chị đó là sự say sưa trong từng tiết dạy, sự tận 

tụy khi bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Cuộc gặp gỡ gần đây nhất 

của tôi với chị là trong phòng học 9A2 vào cuối buổi chiều đông lạnh đến thấu xương. 

Tôi đến gặp chị trước giờ hẹn và thấy chị vẫn đang say sưa hướng dẫn mấy học trò 

cùng với chồng vở cao ngất bên cạnh. Chị bảo tôi chờ chị độ dăm phút, và rồi tôi cũng 

được trò chuyện cùng chị. Chị cười hiền hậu, nói tôi thông cảm. Dẫu vậy, tôi không hề 

tự ái mà vẫn vui và chợt hiểu thêm một góc nhỏ trong con người chị. 

Gắn bó với mái trường THCS Mai Dịch từ năm 1996, chị Sáng đã có thâm niên 

giảng dạy 23 năm. Có thể nói đây chính là ngôi trường mà chị đã dành toàn bộ nhiệt 

huyết, toàn tâm toàn ý trong sự nghiệp giảng dạy. Trong quãng thời gian đó, dù ở 

cương vị nào, chị cũng luôn thể hiện được phẩm chất đáng quý của một nhà giáo, 

khẳng định được năng lực, uy tín của mình trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

 
Hình ảnh cô Đỗ Thị Sáng cùng tập thể hội đồng sư phạm Trường THCS Mai Dịch 

năm học 1996 – 1997 (áo dài trắng ngoài cùng bên trái ảnh) 
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Cô sinh viên 21 tuổi với mái tóc đen dài năm nào giờ vẫn say nghề như vậy, 

luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ học trò. Hơn 20 năm ấy, cô giáo Đỗ Thị Sáng 

đã chở  biết bao nhiêu học trò sang sông, đã giúp biết bao nhiêu khát vọng vào bờ và 

đã biến biết bao nhiêu ước mơ thành sự thực. 23 năm không phải quãng thời gian dài 

đối với một đời người nhưng lại là khoảng thời gian đáng quý, đáng trân trọng trong sự 

nghiệp trồng người. 

Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, chị đã giảng dạy và hướng dẫn nhiều thế hệ 

sinh học sinh. Chị luôn tâm niệm rằng: “Đã đứng trên bục giảng thì phải hết lòng 

thương yêu học trò, làm hết trách nhiệm của người thầy, làm tròn bổn phận của người 

đi trước với người đi sau”. Và chị đã thực hiện trọn vẹn điều tâm niệm đó trong suốt 

quãng đời nhà giáo của mình. Trong thời gian công tác của mình, chị đã đưa biết bao 

chuyến đò cập bến thành công. Đặc biệt thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 

2018 – 2019 của chị cũng khiến tôi phải khâm phục. Đây là năm học có nhiều thay đổi 

trong phương thức thi cử, nhiều học sinh có năng khiếu, yêu thích bộ môn Ngữ văn 

nhưng lại từ chối tham gia đội tuyển. Chị luôn ở bên cạnh các con động viên, khích lệ 

tinh thần và cuối cùng “trái ngọt” cũng đến: đội tuyển học sinh giỏi môn Văn lớp 9 do 

chị bồi dưỡng đã có 3/5 học sinh  tham gia thi cấp Quận đạt giải trong đó có 2 giải Nhì 

và 1 giải Khuyến khích. 

Là tổ trưởng chuyên môn, chị luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, 

lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, không độc đoán áp đặt chủ quan. Với 

cương vị là tổ trưởng, chị thường xuyên đi dự giờ, rút kinh nghiệm và đưa ra các cách 

giải quyết tình huống rất hay, giúp ích cho các giáo viên rất nhiều trong công tác 

chuyên môn. Với những giáo viên trẻ mới ra trường còn bỡ ngỡ, chưa có kinh nghiệm 

trong giảng dạy, chị tận tình hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và thường xuyên 

chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ để ai trong tổ cũng tiến bộ, vững chắc hơn về 

chuyên môn. Cách làm việc của chị nhẹ nhàng nhưng hiệu quả công việc cao, được các 

giáo viên trong tổ tin tưởng, yêu quý, tạo nên sự đoàn kết trong gia đình “Xã hội”. 

Trong quan hệ với đồng nghiệp, chị rất thân thiện, cởi mở, luôn quan tâm, tận tình giúp 

đỡ anh chị em trong hội đồng sư phạm Nhà trường. Mọi người trong trường thường 

đùa chị: “thấy Sáng là thấy nụ cười tỏa nắng”. 
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Bên cạnh việc giảng dạy chuyên môn, các hoạt động ngoại khóa cũng được 

chị Sáng quan tâm, coi trọng. Chị luôn nhấn mạnh với chúng tôi: “Sứ mệnh nhân văn 

lớn lao của nhà giáo nói chung và giáo viên môn Ngữ văn nói riêng, chủ yếu không 

Hình ảnh tổ Xã hội năm học 2018 – 2019 

Cô giáo Đỗ Thị Sáng (ngoài cùng bên trái) cùng đồng nghiệp 
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phải ở chỗ gieo cấy mà là đánh thức - đánh thức trí tuệ và tâm hồn học sinh, đánh thức 

niềm say mê và hứng khởi với môn học”. Tổ Xã hội của trường THCS Mai Dịch từ khi 

có chị làm tổ trưởng, đã thực hiện được rất nhiều chương trình ngoại khóa văn học ghi 

dấu ấn sâu sắc trong lòng học trò. Là người “đứng mũi chịu sào” trong mọi chương 

trình ấy, chị góp phần nâng cao chất lượng giờ học ngoại khóa, giúp học sinh khắc sâu 

kiến thức, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, yêu cội nguồn dân tộc, tình yêu 

thương con người, biết quý trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của cha ông, biết lẽ 

phải, biết phân biệt giữa cái xấu và cái tốt… Bởi các tác phẩm văn học được đưa vào 

nhà trường không chỉ có giá trị thẩm mĩ, giá trị văn học mà còn hàm chứa trong đó 

những giá trị tốt đẹp đầy tính nhân văn. Qua những hoạt động sân khấu khóa tác phẩm 

văn học, học sinh ngày càng yêu thích môn Ngữ văn hơn.  

 

 

Hình ảnh ngoại khóa văn học năm học 2015 - 2016 
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Học sinh hào hứng với các tiết ngoại khóa Ngữ văn 
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Hình ảnh cô Đỗ Thị Sáng cùng đồng nghiệp và học sinh  
trong những buổi tập luyện 

Hình ảnh buổi ngoại khóa “Những trang sử mùa xuân” 

Năm học 2016 - 2017 
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Dù là tổ trưởng hay một cô giáo dạy Văn, chị Đỗ Thị Sáng cũng luôn gương 

mẫu đi đầu, làm việc một cách chu đáo, cẩn thận. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: 

“Nhiệm vụ thầy giáo rất vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… 

Không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa”. Tuy sự cống hiến của thầy 

giáo là rất thầm lặng nhưng rất mực vẻ vang: “Dù tên tuổi không đăng trên báo, 

không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh 

hùng vô danh”.  Và… bằng tâm huyết với nghề, bằng những cống hiến thầm lặng, 

nhiều năm liền chị Đỗ Thị Sáng đã đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cùng các phần 

thưởng cao quý khác của ngành giáo dục:  

Năm học 1999 - 2000 đạt giải Nhì cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố 

Từ năm 2000  đến  năm 2008 có 5 SKKN cấp Thành phố 

Từ năm 2004 đến 2008: 4 năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” 

Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2003 - 2008, năm 2013 

Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh ôn thi vào lớp 10 

Nhưng thiết nghĩ, phần thưởng quan trọng nhất lại chẳng phải là những bằng 

khen hay danh hiệu thi đua mà chị đã đạt được. Tôi muốn nói đến những “huân 

chương” khắc sâu trong trái tim của mỗi đồng nghiệp, mỗi phụ huynh, mỗi học sinh đã 

và đang sống dưới mái nhà Mai Dịch. Hơn 20 năm trong nghề, hầu như năm nào lớp 

chị chủ nhiệm cũng có những trường hợp đặc biệt khiến chị ấn tượng mãi: có học sinh 

vì mồ côi cha mẹ hoặc cha mẹ ly hôn nên chán nản, bỏ bê việc học; có học sinh điều 

kiện kinh tế gia đình còn bấp bênh, vất vả, bố mẹ bận mưu sinh, thiếu tình thương, sự 

quan tâm của cha mẹ, …Thế là bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tình thương, cô giáo 

Đỗ Thị Sáng lại dồn hết cho đám trò nhỏ. Chị kể: “Vui nhất là khi mọi tâm tư thầm 

kín, mọi chuyện buồn phiền, lo lắng của bản thân trong gia đình, trong cuộc sống… 

học trò đều không ngần ngại tâm sự với chị.” Tôi cũng được nghe rất nhiều học sinh 

kể về chị. Các con quý chị không phải chỉ vì chị dạy hay mà hơn hết là tấm lòng, sự 

tậm tâm của chị dành cho học trò. Ở chị, với tấm lòng yêu nghề, tất cả vì học sinh thân 

yêu, chị luôn gần gũi, thương yêu, quan tâm giúp đỡ và chỉ bảo cho các con từng bước 

trên con đường học tập. Không chỉ vậy, chị còn luôn lắng nghe và đáp ứng những tâm 
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tư, nguyện vọng của học sinh, thẳng thắn chỉ ra những điều sai trái và hướng dẫn các 

con khắc phục những nhược điểm của mình.  

Tôi chợt hiểu rằng: hóa ra trong mắt các học trò, chị không chỉ là thầy, mà còn 

là một người mẹ hiền, một chỗ dựa tinh thần vững chắc để chúng náu nương khi có 

những nhọc nhằn, va vấp. Đó phải chăng chính là niềm hạnh phúc lớn lao mà mỗi 

người thầy có được khi đến với nghề giáo? 

 

Cô giáo Đỗ Thị Sáng cùng học sinh lớp chủ nhiệm 9A2 năm học 2017 - 2018 

 

Nhắc đến chị Đỗ Thị Sáng - Tổ trưởng tổ Xã hội, đọng lại trong tôi là hình 

ảnh một người thầy đã và đang tiếp tục làm trọn sứ mệnh cao quý của một nhà giáo 

bằng chính khối óc, với trái tim và tấm lòng rộng mở. 
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Hình ảnh cô giáo Đỗ Thị Sáng trong cuộc thi Giáo viên giỏi năm học 1999-2000 
 

 
Hình ảnh cô giáo Đỗ Thị Sáng nhận khen thưởng trong ngày lễ kỉ niệm 20/11 
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Hình ảnh cô giáo Đỗ Thị Sáng nhận khen thưởng trong ngày lễ kỉ niệm 20/11 

Có đôi lần tôi đã từng hỏi chị: nếu được chọn lại đam mê của mình, chị có 

chọn đến với nghề giáo nữa không ? Và lần nào, chị cũng kiên định: “Có chứ. Từ ngày 

đi dạy, điều tuyệt vời nhất mà chị cảm nhận được mỗi khi đứng lớp: đó là học sinh. Vui 

cũng vì học sinh, buồn cũng vì học sinh và hạnh phúc cũng là vì học sinh. Cái cảm 

giác em có được cho giờ học hôm ấy khi các kiến thức mà mình chuẩn bị được truyền 

tải trọn vẹn nhất đến với học sinh- thật tuyệt!” 

Đã có lúc tôi cảm thấy hoang mang giữa bộn bề áp lực của cuộc sống – công 

việc, giữa muôn vàn sự lựa chọn và không biết nên làm gì tiếp theo? Những lúc như 

vậy, hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ cần lắm một bàn tay vỗ về, một nụ cười động viên 

hay chỉ đơn giản là một câu nói, một câu chuyện nào đó mà người ta vẫn gọi chung là 

nguồn cảm hứng để giúp bạn lấy lại tinh thần. Và thật may mắn vì bên cạnh tôi, bên 

cạnh chị em tổ Xã hội luôn có chị. Tôi nhớ lại cách đây 5 năm, khi mới bước chân vào 

nghề, tôi cũng từng chật vật với giáo án, hồ sơ, sổ sách của các hoạt động chủ nhiệm, 

hoạt động sinh hoạt Đoàn. Mọi thứ cứ rối tung cả lên. Tôi cứ ngỡ rằng bản thân sẽ 



 12

không chịu nổi áp lực, vì lúc ấy, trong tôi chưa có một kế hoạch, một hướng đi, một 

phương pháp nào thực sự rạch ròi và cụ thể cả. Chị như là người gỡ rối, cởi từng nút 

thắt.  

Với riêng tôi, chị không chỉ là một “tiền bối” đáng kính, đáng trọng mà còn là 

một người chị với tình yêu thương giản dị, chân thành. Tôi cứ nhớ mãi 2 năm đầu đi 

dạy, chị cẩn thận, tỉ mỉ chữa từng giáo án trước khi tôi lên lớp. Có những lúc tôi soạn 

đến vài lần vẫn chưa đạt, chị chẳng một lời nào chê trách mà chỉ vỗ vai động viên: “Cố 

gắng nhé! Lần sau chắc chắn sẽ tốt hơn”. Và cả kỉ niệm thi giáo viên giỏi năm ấy, chị 

trở thành vị “quân sư” sáng suốt, người “đồng đội” “lăn xả” vì tôi, luôn kề vai sát cánh 

bên tôi, người “chị cả” chịu đựng cái tính “dở dở ương ương con nít” của tôi vô điều 

kiện…Tất cả sự giúp đỡ ấy đều thật thầm lặng và nếu như tôi không kể ra chắc rằng 

cũng sẽ chẳng ai biết. Tôi luôn khắc sâu trong thâm tâm: thành công tôi có được hôm 

nay… là nhờ “bàn tay, khối óc” và cả trái tim đầy nhiệt huyết của người tổ trưởng 

“truyền lửa” Đỗ Thị Sáng. 

 
Hình ảnh cô giáo Đỗ Thị Sáng cùng tôi trong tiết thi Giáo viên giỏi Thành phố 

 chuyên đề “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” 
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Tấm gương truyền nguồn cảm hứng, lòng nhiệt huyết với nghề cho chúng ta 

chẳng ở đâu xa. Họ không cần phải là một người nổi tiếng đang đứng trên đỉnh cao 

danh vọng, mà có thể chỉ là một cô giáo bình thường với một thái độ làm việc nghiêm 

túc, tích cực và luôn sẵn sàng lan tỏa niềm cảm hứng đó tới người khác như người tổ 

trưởng “truyền lửa” của chúng tôi. 

 

                                                                                          Người viết 
 
 

                                                                     Nguyễn Thị Thu Trà 


