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Tác phẩm dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc - 2018: 

 

CHUYỆN VỀ "CÔ GIÁO" HUẾ 

Thời lượng: 7'58'' 

Tác giả: Thu Thuỷ - Quang Thuận 

Đơn vị dự thi: Đài PT&TH Bắc Ninh 

 

Quý thính giả thân mến. 

Trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao con người không may mắn có được sự 

lành lặn về thể xác. Nhưng bằng nghị lực bản thân, họ luôn biết cách vượt qua khó khăn, 

khẳng định mình bằng những đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Tấm gương cô gái mù 

Phạm Thị Huế, Phó Chủ tịch Hội người mù huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh mà chúng 

tôi kể sau đây là một ví dụ.  

 

(Âm thanh: Lớp học tiếng Anh của cô giáo Huế - một cô giáo mù. Các em đọc, 

trao đổi theo cặp đôi bằng tiếng Anh..) 

Âm thanh bạn đang nghe là từ một lớp học tiếng Anh ở thôn Quan Kênh, xã Trung 

Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.  

Lớp học này đặc biệt ở chỗ, người dạy – chị Phạm Thị Huế - là một cô gái mù. 

Với lũ trẻ sáng mắt đang theo học tại đây, các em đều gọi Huế là cô giáo.  

Các bậc phụ huynh có con theo học cũng gọi chị là cô giáo, dù Huế hiện là Phó 

Chủ tịch Hội Người mù huyện Lương Tài, chứ không phải giáo viên giảng dạy ở bất cứ 

một trường nào. 

Lớp tiếng Anh tại gia, ở làng - của “cô giáo” Huế ra đời hoàn toàn ngẫu nhiên. 

Ban đầu, chỉ là dạy cho đứa cháu con chị gái, rồi thêm một vài em cùng trang lứa quanh 

xóm. Các em học tiếng Anh khá hẳn lên. Người nọ bảo người kia, phụ huynh đưa con 

đến xin học ngày càng nhiều thêm. Trò chuyện với chúng tôi, Huế kể: 

 (Tiếng: Phạm Thị Huế) 

Căn phòng khách của ngôi nhà bố mẹ Huế hai ngày cuối tuần trở thành lớp học. 

Căn phòng đủ kê dăm bộ bàn ghế cho khoảng 15 – 20 em học một ca. Hơi chật một chút. 

Và bàn ghế, do vừa sắm vừa mượn của hàng xóm, nên chiếc dài chiếc ngắn.. nhưng tất cả 

được bày đặt ngăn nắp, quy củ. Tại đây, Huế kết nối máy tính của mình với màn hình ti 

vi lớn treo tường để đưa các nội dung giảng dạy lên cho các em nhìn, học, đọc, và viết 

theo. Mặc dù “cô giáo” chủ yếu ngồi tại chỗ bên máy tính cá nhân để thao tác nội dung 

trình chiếu và giảng bài; nhưng bằng giác quan của người mù - hay nói cách khác là bằng 

đôi mắt bên trong tâm hồn sáng trong của mình - Huế vẫn nhận biết được vị trí từng em 

học sinh và thái độ, trình độ học tập của các em.  
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Những bài giảng của “cô giáo” Huế xây dựng khá chuyên nghiệp, hấp dẫn; với sự 

kết hợp lời giảng của cô, âm thanh, hình ảnh trực quan sinh động trên màn hình, cùng 

nhiều phương pháp kết hợp như kịch hóa hội thoại, chơi trò chơi rèn kỹ năng nghe nói, 

nhóm thảo luận, hát tiếng Anh... Nó khiến các em học sinh hứng thú hơn trong tiếp thu 

kiến thức.  

(Tiếng: Em Nguyễn Thị Thanh Mai) 

(Tiếng: Em Bùi Huy Cầm) 

(Tiếng: Em Nguyễn Ngọc Anh) 

Lớp học của “cô giáo” Huế giờ đây đã nhận được nhiều cảm tình và khen ngợi của 

phụ huynh học sinh. Chị Phạm Thị Quế, thôn Quan Kênh, xã Trung Kênh, huyện Lương 

Tài nhận xét:  

(Tiếng: Chị Phạm Thị Quế) 

Với em Bùi Hồng Anh, chính sự kèm cặp của "cô giáo" Huế đã giúp em rất nhiều, 

để Hồng Anh trúng tuyển Đại học Ngoại thương kỳ thi 2017 - 2018 vừa qua. Cô tân sinh 

viên đã nói về  "cô giáo" Huế khi trò chuyện cùng chúng tôi: 

(Tiếng: Sinh viên Bùi Hồng Anh) 

Đến giờ, “cô giáo” Huế đang kèm cặp, giảng dạy tiếng Anh cho hơn 150 em học 

sinh các độ tuổi, và đang học ở các cấp học từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông, và 

các học sinh ôn thi vào Đại học.. ở cả trong và ngoài xã Trung Kênh của huyện Lương 

Tài. Học sinh đông, lại chỉ học các buổi tối và tập trung vào hai ngày nghỉ cuối tuần (vì 

Huế vẫn đang đảm đương công tác Hội). Điều này buộc Huế phải sắp xếp thời gian, nội 

dung công việc Hội Người mù và hoạt động giảng dạy một cách khoa học. Rất vất vả, 

nhưng Huế vui, bởi từ đây, cô đang dần hiện thực hóa mong ước đem kiến thức mà mình 

có được truyền lại cho những lớp học trò thôn quê vốn chưa có điều kiện theo học ở các 

trung tâm ngoại ngữ lớn có chất lượng và chi phí cao. Huế chia sẻ: 

(Tiếng: Chị Phạm Thị Huế) 

“Cuộc sống không bao giờ là ngõ cụt. Nó chỉ tồn tại những ranh giới cần nghị lực 

để vượt qua”. Suy nghĩ, và cũng là quan điểm sống ấy đã soi sáng con đường đi của “cô 

giáo” mù Phạm Thị Huế kể từ khi còn là học sinh Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, 

Trường THPT Trần Nhân Tông, rồi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.. Đến tận bây giờ, 

Huế vẫn luôn lạc quan, tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nó giúp cô đi qua 

bóng tối bao phủ quanh mình, tìm và đem ánh sáng tri thức, ánh sáng tâm hồn, nghị lực 

sống.. của mình đến với các học sinh cô dạy./. 


