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Những năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên trong tỉnh đã cống hiến sức lực, trí tuệ
của mình để góp phần đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo không ngừng phát triển. Nhân dịp
kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Báo Ninh Bình cuối tuần xin giới thiệu những tấm
gương nhà giáo tiêu biểu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình. ở họ đều nổi lên
ý thức, trách nhiệm hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”.

Cô và trò Trường Tiểu học Yên Đồng (Yên Mô) trong giờ lên lớp. Ảnh: Minh Quang

Với vai trò là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học một xã miền núi nghèo, gắn bó với
trường lớp đã 30 năm, cô giáo Phạm Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Đồng (Yên
Mô) luôn nỗ lực, cố gắng trong quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa sự học của xã
miền núi có những khởi sắc. Cô Phạm Thị Thoa nhớ lại: Năm 1985 nhận nhiệm vụ giảng dạy
tại trường, ngày ấy cuộc sống người dân cũng như bản thân cô vô cùng khó khăn. Trường học
lúc bấy giờ còn đơn sơ, phòng học không đủ, trường học là những căn nhà tạm cấp 4, sân chơi,
bãi tập, nhà chức năng không có, học sinh phải thay nhau học 3 ca, lương giáo viên eo hẹp
không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Bản thân giáo viên sáng đi dạy, chiều làm đồng, tăng
gia sản xuất.
Khó khăn như vậy nhưng lúc đó tập thể giáo viên nhà trường luôn bám trường, bám lớp, yêu
nghề, mến trẻ, tích cực giảng dạy. Năm 1995, khi được đề bạt làm quản lý, nhìn giáo viên và
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học sinh phải giảng dạy và học tập trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, cô rất băn khoăn và trăn
trở làm thế nào để xây dựng trường học khang trang, đầy đủ các điều kiện dạy học để học sinh,
giáo viên bớt khổ; làm cách nào để nâng cao chất lượng dạy và học. Cô đã chú trọng nâng cao
chất lượng giáo dục, bồi dưỡng các giáo viên đạt chuẩn kiến thức; tham mưu cho lãnh đạo
phòng Giáo dục-Đào tạo huyện các phương pháp bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi, nhất là
tuyển thêm giáo viên tốt nghiệp loại khá giỏi, yêu nghề mến trẻ để nâng cao chất lượng đội ngũ.
Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn
Quốc gia. Đến nay, Trường Tiểu học Yên Đồng đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ
2.

Điều làm tập thể sư phạm nhà trường cũng như đồng nghiệp đã từng làm việc, tiếp xúc với cô
Thoa đều cảm nhận là cái tâm và nghị lực, bản lĩnh của một người tâm huyết với sự nghiệp
trồng người. Từ năm 2003 đến nay, tuy đã trải qua 3 lần phẫu thuật, đối diện với bệnh tật, ốm
đau liên tiếp, nhưng với bản lĩnh của nhà giáo, cô không đầu hàng số phận, chiến thắng bệnh
tật để tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp giáo dục. ở vị trí công tác nào cô Thoa đều thể hiện vị trí
đi đầu. Thời gian đứng lớp, cô tích cực tham gia nhiều cuộc thi giáo viên giỏi tỉnh, tham gia hội
diễn văn nghệ quần chúng tỉnh, thi Tổng phụ trách đội giỏi đều đạt giải. Trên cương vị người
quản lý, cô nhiều năm đưa trường đạt tiên tiến xuất sắc của huyện. Năm học 2014-2015, cô
Phạm Thị Thoa vinh dự được Công đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng danh hiệu “Giỏi việc
trường, đảm việc nhà”; được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Cô giáo Dương Thị Quỳnh Oanh là 1 trong 5 cá nhân tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo
Ninh Bình được Bộ Giáo dục –Đào tạo xét duyệt vinh danh cá nhân tiêu biểu “Vì sự nghiệp đổi
mới giáo dục” trong toàn quốc giai đoạn 2010-2015. Đây là phần thưởng cao quý với những
cống hiến không mệt mỏi của cô giáo Oanh, tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên, Trường THCS Đinh
Tiên Hoàng (Hoa Lư) trong hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người.

Là một trong những giáo viên có thâm niên tại trường, bản thân cô Oanh luôn nỗ lực hết mình
với công tác sư phạm, cùng tập thể, giáo viên nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục. Thực
hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước”, ngay vào đầu mỗi năm học, cô đã cùng với các
đồng nghiệp chủ động đăng ký thi đua với trường thực hiện các phong trào thi đua do ngành
GD&ĐT phát động. Xác định nhiệm vụ người thầy “củng cố dạy chữ, nâng cao dạy người”,
trong công tác chuyên môn bản thân cô luôn đi đầu trong phong trào đẩy mạnh áp dụng công
nghệ thông tin, trang thiết bị mới cùng các phần mềm trợ giảng trong giảng dạy làm cho tiết
học thêm sinh động, học sinh yêu thích môn học hơn và vận dụng phương pháp dạy học phù
hợp cho từng dạng bài nhằm phát huy tính tích cực, chủ động cho học sinh. Năm học
2015-2016, cô cùng các nhóm trong tổ chuyên môn khoa học tự nhiên đi đầu trong ứng dụng,
triển khai các phần mềm giảng dạy hiện đại trong các bài giảng như triển khai sinh hoạt chuyên
môn trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì; triển khai soạn và giảng bài điện tử trên phần
mềm E-Learning, tích hợp trong giảng dạy môn Toán và các môn học khác. Đồng thời, để nâng
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cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cô Oanh luôn là người tiên phong trong phong trào viết
sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường. Hàng năm các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của cô
luôn được Hội đồng khoa học cấp huyện, cấp tỉnh đánh giá cao. Nhờ có kiến thức, kinh nghiệm
đối với môn Toán, từ ngày đứng lớp đến nay, cô Oanh luôn được Ban giám hiệu nhà trường tín
nhiệm giao trọng trách bồi dưỡng học sinh giỏi của trường. Hàng năm cô Oanh thường đảm
nhận trên 2 đội tuyển học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện ôn luyện môn Toán 9 và môn giải
Toán trên máy tính cầm tay Casio-vinacal cấp tỉnh, là giáo viên màng lưới của Sở Giáo dục và
Đào tạo tập huấn đội tuyển môn giải toán trên máy tính cầm tay Casio-Vinacal tỉnh thi Quốc
gia. Mùa giải học sinh giỏi đầu tiên cô Oanh giữ vai trò chủ nhiệm đội tuyển vào năm 1996 đã
gặt hái thành tích khi cả đội tuyển Toán của huyện dự thi học sinh giỏi tỉnh có 10/10 em đạt giải
cao với 8 giải nhất, 2 giải nhì. Trong các năm học qua, các đội tuyển do cô Oanh tham gia phụ
trách đều có nhiều học sinh đạt giải cao, đặc biệt đội tuyển Casio liên tục có học sinh đạt giải
Quốc gia. Năm học 2014-2015, đội tuyển Toán 9 có 10 trong 12 em dự thi đạt giải, đứng thứ 2
toàn tỉnh; đội tuyển Casio có 10 học sinh đạt giải, 1 học sinh đạt giải nhì cấp Quốc gia, đội
tuyển đứng thứ nhất tỉnh.

Với kiến thức chuyên môn vững, năng động, trách nhiệm với công việc, cô Oanh được nhà
trường tín nhiệm giao đảm nhận vai trò người tổ trưởng chuyên môn, và đã từng có hơn 10 năm
làm Tổng phụ trách đội. ở cương vị công tác nào, cô Oanh cũng luôn hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao, giành nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của trường,
của huyện. Nhà trường luôn dẫn đầu huyện Hoa Lư về chất lượng giáo dục mũi nhọn, đứng
trong tốp đầu các trường khối THCS trong tỉnh về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Bản thân cô
giáo Dương Thị Quỳnh Oanh nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhận
được nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Theo: baoninhbinh.org.vn
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