
LÀN GIÓ MỚI SẢNG KHOÁI 

Bạn đã bao giờ nghe kể về làn gió ấy chưa? Hãy cùng tôi về trường THCS 

Quảng Hiệp ở xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng nhé! 

 

Trường của chúng tôi rất trẻ. Sự trẻ trung như một làn gió mới sảng khoái. 

Gió đón nắng lên, ấm áp, lan tỏa, vạn vật hồi sinh và phát triển. Lớp lớp học sinh 

trưởng thành từ ngôi trường, mỗi lần về thăm thầy cô đều ngỡ ngàng, hạnh phúc 

trước những đổi thay. Từ ngày mới thành lập đến nay, biết bao thầy cô ưu tú đến và 

đi,  xây dựng ngôi trường vươn tới một tầm cao mới. Nhớ những thời gian khó 

khăn, có khi bạn shipper năng động nhất cũng chưa biết lối vào trường THCS 

Quảng Hiệp ở đâu. Trường nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo mà. Thế 

mà, thoáng chốc, 10 năm trôi qua, bằng trí tuệ và nhiệt huyết của thế hệ người giáo 

viên nhân dân, trường tôi đang thay da đổi thịt từng ngày. Và một “làn gió mới 

sảng khoái” đáng tự hào chính là cô Đặng Thị Giang. Sự có mặt của cô ở ngôi 

trường này đã thổi một luồng sinh khí mạnh mẽ, lập nên những kì tích đáng ngạc 

nhiên.   

Trường tôi đã từng có thành tích học sinh giỏi về môn Vật lí, Môn Ngữ Văn, 

môn tiếng Anh ở vị trí thủ khoa, hay giải nhất, giải nhì, giải ba. Thế nhưng những 



thành tích ấy không ổn định và bền vững theo thời gian. Mọi người bắt đầu biết đến 

trường tôi khi các thành tích mũi nhọn đáng nể tiếp tục  được cô Giang kế thừa và 

phát huy. Có ai đó hồn nhiên hỏi: “ Bí quyết nào giúp chị thành công đến thế?”. 

Chị mỉm cười hiền từ. 

Đầu tiên, chúng ta hãy đến thăm nhà của chị. Ấn tượng đẹp về chị sẽ bắt đầu 

từ nơi đây. Có vẻ lạ lùng quá phải không? Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ hiểu vì sao 

chị lại thành công đến vậy. Phòng khách của chúng ta sẽ có gì nào? Một cái kệ sang 

trọng. Một bộ bàn ghế salon hiện đại. Các vật trang trí bằng gỗ chạm trổ tinh xảo. 

Nhưng chị lại chọn một phong cách hoàn toàn khác biệt, sự khác biệt có ý 

nghĩa.Muốn tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa, con người cần có trí tuệ, biết nhận thức 

về các giá trị, phải có các năng lực cần thiết, có bản lĩnh, sự tự tin,… Những năng 

lực và phẩm chất quý giá ấy không phải ai cũng có được.  Riêng chị, đã toát lên sự 

khác biệt ấy. Chị chọn phòng khách làm nơi đặt bàn làm việc, chiếc máy vi tính 

thay cho tivi. Cái kệ sách nhỏ, điểm thêm bình hoa tươi. Trước thềm, một cây bơ 

cao lớn, lá xanh mướt, nghiêng bóng tỏa mát rượi. Những ngày dịch bệnh covid 

kéo dài, phòng khách của chị cùng chiếc máy tính trở thành nơi kết nối thiêng liêng 

giữa chị với học sinh. Các phần mềm dạy học của sở giáo dục tập huấn, chị nghiên 

cứu và vận dụng sáng tạo vào giảng dạy. Nhìn lên Google meet, sự tương tác giữa 

giáo viên và học sinh dường như không có khoảng cách, bảng dạy học trực tuyến 

vẫn đều đều nét chữ cô giáo thân quen.Chị thường hướng dẫn học sinh phương 

pháp học tập, học thế nào để nhớ lâu - phát triển tư duy và kỹ năng liên tưởng trong 

cuộc sống. Vì khi đã có phương pháp - kỹ năng tự học tốt cộng với tinh thần" thép" 

thì mới vững bước trên mọi nẻo đường trong tương lai. Kết quả học sinh luôn tự tin 

- bản lĩnh, luôn tràn đầy năng lượng sống, luôn vượt qua mọi khó khăn để vươn lên 

thành công- có mục tiêu lý tưởng sống luôn phù hợp với thời đại công nghệ 4• 0, 

như  UNESCO đã đề xướng mục đích học tập: “ "Học để biết, học để làm, học để 

chung sống, học để tự khẳng định mình". Mỗi bài giảng của chị không chỉ có các 

con số, công thức, bài tập luyện đề mà cả cuộc sống được tái hiện sinh động. Các 

hiện tượng hóa học làm nên phép màu công nghệ, biến hóa, giúp con người sống 

văn minh hơn. Học sinh vì thế mà quý mến chị, hạnh phúc khi trở thành học trò của 

chị, được cảm hóa và tỏa sáng bên chị. Sáu năm liền, từ năm học 2016-2017 cho 

đến năm học 2021-2022, học sinh của chị đều lập thành tích học sinh giỏi môn hóa 

cấp Huyện, rồi cấp Tỉnh trong tóp đầu của giải. 

Sau những ngày dài học tập online vất vả, chị tất bật cùng đồng nghiệp trở 

lại trường giúp học sinh yếu củng cố kiến thức, mở ra những sáng tạo mới cho học 

sinh giỏi. Chị bị bệnh, giấy xét nghiệm f0 vẫn không khuất phục được chị. Chị kiên 

cường lắm, sốt, ho và cả những khó khăn vì bệnh covid, chị đều vượt qua và giảng 

dạy không ngừng nghỉ. Chị không sợ bệnh tật, chỉ sợ học trò không có kiến thức cơ 
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bản, sợ học trò chán nản bỏ bê việc học, sợ học trò mất phương hướng phấn đấu 

nên chị luôn nỗ lực. Học sinh nào được chị giảng dạy đều say mê học tập. Bọn trẻ 

thường bảo nhau: “ Hôm nay, có tiết hóa của cô Giang đấy.”. Câu nói có vẻ là một 

thông báo bình thường nhưng đó là sự kính phục, trân trọng của học sinh dành cho 

chị. 

Với học sinh là thế, còn với cá nhân chị, chị đã được giấy khen của ủy ban 

nhân dân Huyện, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền. Hơn thế nữa, 

mọi người biết về trường THCS Quảng Hiệp không chỉ vì sự lớn lên kì diệu của 

ngôi trường mà vì vẻ đẹp tâm hồn người giáo viên mà chị là một tấm gương tiêu 

biểu. Giản dị và khiêm tốn, chị nhẹ nhàng, cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng bao 

thế hệ học trò niềm vui được sống đẹp, được học tập. Các bạn học sinh còn ngưỡng 

mộ hai cậu con trai của chị nữa. Các anh  năng động và tự tin, là sinh viên  ưu tú ở 

trường đại học. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, ai không ngưỡng mộ chị chứ? 

Ở trường, nguồn năng lượng tươi mới của chị truyền lửa đến đồng nghiệp. 

Trường không chỉ có học sinh giỏi bộ môn Hóa, mà có thêm học sinh giỏi môn 

Sinh nữa. Các cô giáo trẻ  trong tổ tự nhiên được chị truyền năng lượng tích cực để 

thành công hơn. 

Hôm nay, đến với trường Trung học cơ sở Quảng Hiệp, các bạn sẽ nghe 

được tiếng hát lanh lảnh vút cao, tiếng hát về thầy cô, mái trường, tiếng hát về cống 

hiến, hi sinh thầm lặng. “Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi có những 

loài hoa thơm đậm đà sắc hương. Có những bài ca nghe rạo rực lòng người. Bài ca 

ấy loài hoa ấy, đẹp như em. Người giáo viên nhân dân…” 

- Thành tích của cô Đặng Thị Giang: 

Năm học 2016-2017: Có 1 hs giải nhất, 2 hs giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh 

môn hóa học 

Năm học 2017-2018: Có 1 hs giải nhì, 1 hs giải khuyến khích học sinh giỏi 

cấp tỉnh môn hóa học 

Năm học 2018-2019: Có 1hs giải nhất, 1 hs giải nhì, 1 hs giải ba học sinh 

giỏi cấp tỉnh môn hóa học 

Năm học 2019-2020: Có 1hs giải nhất, 2 hs giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh 

môn hóa học 

Năm học  2020-2021: Có 1hs giải nhất, 1 hs giải nhì, 2hs giải khuyến khích 

học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa học 

Năm học 2021-2022: Có 3hs giải nhì, 1hs giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn 

hóa học. 
                                                          Phạm Thị Ngọc Hương  

 


