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Thầy Nguyễn Đức Phú - Cái “Tâm” của người Thầy! 

 

 “Có một nghề bụi phấn bám đầy tay 

Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất 

Có một nghề không trồng hoa vào đất 

Mà cho đời những đóa hoa thơm” 

 

       Cứ mỗi lần nghe những câu hát trong bài hát: Nghề giáo tôi yêu lòng em lại thấy 

bâng khuâng, xao xuyến và em lại nhớ tới Thầy chủ nhiệm của em, đó là Thầy 

Nguyễn Đức Phú – Tổ trưởng tổ Khoa học Tự nhiên Trường trung học cơ sở Thanh 

Liệt. Đến với phong trào thi đua viết về tấm gương “Người tốt việc tốt” năm nay em 

xin được viết về Thầy - một tấm gương tiêu biểu trong trường với sự nỗ lực phấn đấu 

không mệt mỏi, Thầy luôn truyền cảm hứng,  khơi dậy niềm đam mê trong học tập 

đến với chúng em qua những tiết học thực tiễn áp dụng lý thuyết đi đôi với thực hành. 

      Thế là đã hết học kì một rồi, cái năm học thật đặc biệt không chỉ riêng đối với 

em mà với các bạn, năm mà cả nước đều phải gồng mình vì đại dịch Covid19. Là 

năm đầu cấp với bao ngỡ ngàng, năm mà Thầy cô mới bạn mới, ngôi trường mới. 

Năm mà Thầy trò chỉ được làm quen và chia sẻ với nhau qua Zoom. Năm mà tất cả 

học sinh phải  học online để đảm bảo phòng chống dịch. Và cũng chính từ việc học 

trực tuyến mà  em cảm nhân được sự quan tâm, lo lắng và tâm huyết với nghề của 

Thầy đối với chúng em. Em nhớ ngày đầu khi được giấy báo nhập học và được biết 

tên Thầy chủ nhiệm lớp em đã rất tò mò và đặt ra nhiều câu hỏi: Không biết Thầy là 

người thế nào? Thầy vui tính hay nghiêm khắc?... và em quyết định tìm hiểu thông 

tin về Thầy qua trang website: Mái nhà chung trường THCS Thanh Liệt. Qua thông 

tin giới thiệu về Thầy em được biết Thầy tốt nghiệp bằng xuất sắc tại Trường Đại 

học Hà Nội, Thầy có vóc dáng dong dỏng cao, nước da trắng hồng và khuôn mặt bầu 

bĩnh với nụ cười thật hiền hậu. Đôi mắt Thầy vừa ánh lên vẻ thông minh, sáng dạ lại 

vừa hiền từ nhưng cũng thật nghiêm túc. Mái tóc Thầy hớt nhẹ để lộ vầng trán cao 

rộng toát lên vẻ uyên bác.  



        Ấn tượng về những tiết học đầu tiên của em với môn khoa học tự nhiên lý là 

giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của Thầy làm em không cảm Thấy lo lắng, lạ lẫm với 

môn học mới và chương trình giáo dục mới mà thay vào đó là cách truyền cảm hứng 

cho bài học dễ hiểu, dễ nhớ tạo sự gần gũi, ấm áp của Thầy. Thầy công tác trong ngôi 

trường có bề dày truyền thống dạy tốt – học tốt nên lúc nào Thầy cũng cố gắng xây 

dựng cho mình những tiết học online hiệu quả bằng cách tương tác thật nhiều với 

học sinh. Thầy đưa ra những dẫn chứng, những vì dụ cho bài giảng để chúng em hiểu 

bài và có thể vận dụng vào thực tiễn. Thầy truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh 

trong trường thể hiện được năng khiếu niềm đam mê với môn Vật lí tưởng chừng chỉ 

có công thức và lí thuyết khô khan.  Em được nhiều anh chị khối trên nói về Thầy 

với niềm kính trọng vô cùng. Với đức tính giản dị, ham học hỏi, Thầy không tự bằng 

lòng với những gì mình đã đạt được, Thầy luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm 

chất đạo đức người giáo viên nhân dân, không ngừng học tập, trao đổi kiến thức với 

đồng nghiệp, để có những bài giảng hay, phương pháp giảng dạy trực tuyến hấp dẫn 

học sinh. Nhắc đến Thầy, học sinh, phụ huynh cũng như những đồng nghiệp trong 

trường ai cũng biết. Họ biết đến Thầy bởi lòng yêu nghề, sự hăng say trong nghề 

nghiệp, bởi sự tận tụy, nhiệt tình trong công tác, bởi bảng thành tích rất đáng nể của 

Thầy. Nhiều năm liền, Thầy được Ban giám hiệu Trường trung học cơ sở Thanh Liệt 

cử tham dự kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, cấp Thành phố Thầy đều đạt thành 

tích rất cao: Năm học 2019 - 2020 Thầy đạt giải Nhất giáo viên giỏi cấp Huyện môn 

Vật Lý. Năm học 2020 -2021 Thầy đạt giải Ba giáo viên dạy Giỏi môn Vật Lý cấp 

Thành phố. Năm 2020 Thầy vinh dự đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt 

Nam.Thầy được tuyên dương xếp loại A cấp Huyện về Sáng Kiến Kinh Nghiệm. 

Hơn thế, phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi đã được nhà trường và các thầy cô giáo 

tập trung quan tâm và chú trọng. Thầy được Ban Giám hiệu tin tưởng giao nhiệm vụ 

chuyên bồi dưỡng học sinh năng khiếu và học sinh giỏi của trường nhiều năm liền 

đạt các giải cao cấp huyện và cấp Thành phố. Những thành tích mà học sinh đạt được 

phải nói đến sự tâm huyết, tận tâm của Thầy luôn đồng hành cùng học sinh nghiên 

cứu đề tài đưa ra những câu hỏi, những phân tích để học sinh hiểu và thực hành bài 

thi được giải cao. 

          Hàng ngày Thầy lên lớp rất sớm, Thầy ngồi trong phòng học Zoom đợi từng 

học sinh vào lớp, Thầy nở nụ cười thật hiền và nhẹ nhàng hỏi han từng bạn. Thầy 

luôn thắp cho chúng em ngọn lửa đam mê học tập dù học trực tuyến nhưng tâm lí 

vẫn là: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, không bị áp lực hay mệt mỏi trước màn 

hình máy tính.Thầy luôn thấu hiểu tâm lí, tính cách của từng bạn nên Thầy có các 



biện pháp phù hợp khiến những bạn nhút nhát thì mạnh dạn hơn, những bạn đã mạnh 

dạn thì phát huy hết năng lực của mình. Chính từ suy nghĩ “Một giáo viên không chỉ 

dạy bằng kiến thức mà còn có tình yêu thương với học trò ”, Thầy luôn động viên 

kịp thời, thúc đẩy niềm say mê học tập của chúng em. Đặc biệt hơn ở cái tuổi lớp 6 

chúng em có rất nhiều thay đổi về tâm sinh lí nên Thầy rất hiểu chúng em, trên lớp 

Thầy không chỉ đơn thuần là người Thầy giáo mà Thầy như người cha của chúng em 

vậy. Thầy dành thời gian trò chuyện, chia sẻ vào những tiết sinh hoạt lớp hay những 

buổi sáng Thầy lên lớp từ rất sớm, Thầy lắng nghe nắm bắt tâm lí, cuộc sống gia đình 

và động viên chúng em biết tự lập và gắn kết với gia đình, biết yêu thương đồng cảm 

với khó khăn của bố mẹ trong đại dịch mà cố gắng trong học tập. Thầy gần gũi, ân 

cần mong muốn bù đắp phần nào sự thiệt thòi của chúng em khi phải căng mình trong 

những giờ học trực tuyến. 

         Em kính trọng Thầy bằng tình cảm chân thành của một đứa học trò chưa một 

lần được trực tiếp gặp Thầy. Em ngưỡng mộ Thầy với những sự nỗ lực cố gắng 

không mệt mỏi, Thầy luôn là tấm gương sáng để học sinh chúng em học tập và noi 

theo. Thầy không những mang lại niềm say mê học tập cho chúng em mà những 

thành tích của Thầy còn góp phần cho nhà trường nhiều năm liền đạt: Tập thể lao 

động xuất sắc truyền thống dạy và học xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê 

hương Vạn thế sư biểu, Tiên triết Chu Văn An. “Những thầy cô giỏi nhất dạy bằng 

trái tim, chứ không từ sách vở” và Thầy em là người Thầy như thế luôn dạy học trò 

bằng cái “ Tâm” của người Thầy. 

 

 


