
THẦY TÔI 

Thầy cô giáo là những 
người lái đò tri thức vai trò 
rất lớn với thế hệ non trẻ sau 
này. Chúng ta thường nói "cô 
giáo như mẹ hiền" vì thế hình 
ảnh người cô giáo trong mắt 
học sinh như những người 
mẹ hiền hết lòng vì đàn con. 
Trong quãng thời gian đi học, 
trong mỗi chúng ta chắc chắn 
sẽ gặp được một người thầy 
giáo, cô giáo mà ta hết sức 
quý mến và kính trọng. 

Khi chỉ còn ít thời gian 
nữa thôi em đã phải rời xa 
mái trường cấp 2. Trải qua 
bao nhiêu kỉ niệm với thầy cô 
bạn bè ở nơi đây. Hình ảnh 
người thầy giáo mái tóc bạc 
phơ trên bục giảng, người 
thầy đã hơn 20 năm đi dạy, 
với ba chiếc áo sơ mi mặc 
trong tuần, chiếc xe 50 đã cũ, đôi giày đã có vài mảnh vá những hình ảnh mộc mạc ghi 
vào tâm trí em mãi mãi. Thầy Phạm Tấn An chủ nhiệm năm lớp 8 của em là người 
giáo viên đã có 20 năm đứng trên bục giảng.  

Năm chủ nhiệm của thầy là năm vô cùng khó khăn do dịch covid bùng phát em 
phải học trực tuyến. Vì thế giáo viên sẽ khó khăn hơn để giảng bài, có nhiều bất lợi 
hơn. Dù mệt mỏi nhưng em thấy sự nhiệt huyết yêu nghề trong thầy cách thầy chỉ dẫn 
em từng chút một. Tuổi cao, khó tiếp cận với công nghệ thông tin, nhưng thầy vẫn học 
hỏi để tạo ra những bài giảng hay cho chúng em. Khi quay lại học trực tiếp, thì em có 
cơ hội trò chuyện với thầy nhiều hơn. Lúc đầu, em sợ thầy lắm do thầy ít nói giọng nói 
hơi trầm và đặc biệt là cặp kính đen trong thầy rất dữ. Nhưng khi tiếp xúc nhiều lại 
thấy thầy vui tính rất dễ chịu. Thầy đã có tuổi hơi khó tính nhưng thầy rất lo lắng đùm 
bọc chúng em như con cháu trong nhà. Có lần lớp em bị vi phạm rất nặng, bị giáo viên 
phê bình rất nhiều nhưng lớp vẫn chưa thay đổi được với cương vị lớp trưởng lúc đó 
em nghĩ sẽ bị thầy la. Nhưng nào ngờ, lúc đó thầy không la mắng chúng em thầy giải 
thích việc làm của lớp em như vậy là sai và thầy nhắc nhở sẽ không có lần sau. Em 
cảm thấy mình có lỗi khi không quản lý lớp tốt khiến thầy lo lắng vì chúng em. Thời 
gian lâu sau, một bạn trong lớp bị không thuộc bài rất nhiều lần bỏ bê việc học đã bị 
rất nhiều thầy cô phản ánh và nói lại với thầy. Buổi sinh hoạt hôm sau thầy xử lý 
nghiêm bạn học đó và báo cho phụ huynh. Thầy có nói: “Vấn đề học tập chúng em 
phải nghiêm túc không được lơ là bỏ bê học tập”. Dù đã có tuổi vẫn đi dạy phụ đạo, dù 



trời mưa hay nắng qua những việc 
làm này em thấy được sự tận tâm lòng 
vì học sinh của thầy An. Cũng nhờ 
buổi học phụ đạo của thầy giúp em 
dần hiểu và thích những con số toán. 
Toán là môn học em rất yếu trước đây 
những con số khô khan nhàm chán 
cũng một phần là vì dịch covid phải 
học trực tuyến em dần mất đi kiến 
thức môn toán. Em biết ơn thầy đã 
giúp em tiến bộ hơn. Vào năm học đó 
thầy đã cố gắng vì chúng em nên cả 
lớp em kết quả thi điều tốt và tiến bộ 
hơn. 

 Em rất cảm ơn những sự giúp 
đỡ của thầy giúp em tốt hơn. Thầy An 
người em luôn kính yêu và dành cho 
thầy những tình cảm trân trọng nhất. 
Những gì Thầy đã chỉ dạy cho em em 
sẽ khắc ghi đến hết đời. Chắc chắn em 
sẽ trở thành người tốt như những lời giảng dạy của thầy. 

Học sinh của thầy: Nguyễn Thanh Nhã 9/6 

 

 


