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Tôi là người may mắn

PGS.TS NGUYỄN NGỌC LƯU LY - GIẢNG VIÊN KHOA VĂN HÓA VÀ NGÔN NGỮ 
PHÁP, TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN CẢM THẤY MÌNH LÀ NGƯỜI MAY 
MẮN KHI VỪA ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP VỪA CÓ 
MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống học 

tập, nghiên cứu khoa học, PGS.TS Nguyễn 

Ngọc Lưu Ly cho biết, mọi thứ đến với chị một 

cách rất tự nhiên và tuần tự. “Học hết THPT, tôi 

đã để một bộ hồ sơ tại Trường ĐH Ngoại thương. 

Nhưng đến phút cuối, tôi lại rút hồ sơ, nộp vào 

trường sư phạm. Tôi đến với nghề giáo dường 

như là một cái duyên. Trong một thời gian dài, 

tôi được nuôi dưỡng trong môi trường mà mọi 

người đều là trí thức, đều làm khoa học thì những 

cái hay, cái đẹp của nghề đã tự nhiên “ngấm vào 

máu thịt” của mình”, Lưu Ly bộc bạch.

Bố mẹ đều là giáo viên tiếng Pháp, vì vậy, Lưu Ly 

có điều kiện tiếp xúc với ngôn ngữ này từ nhỏ 

và bắt đầu gắn bó từ năm lớp 6 cho đến nay. Có 

thể thấy gia đình chính là nơi vun đắp và tạo mọi 

điều kiện cho chị được học tập tốt nhất.

Cho đến khi lập gia đình, nữ Phó Giáo sư trẻ lại 

may mắn tìm được một người chồng yêu và thông 

cảm với mình. “Một nửa” của chị chính là người 

bạn học từ cấp một, vì vậy trong tình yêu của họ 

có cả tình bạn và sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn. 

Không những thế, bố mẹ chồng cũng luôn động 

viên và yêu thương Lưu Ly như con gái.

ĐĂNG AN
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Sự ủng hộ và giúp đỡ của một hậu phương vững chắc 

ấy đã giúp chị có được những thành công như ngày 

hôm nay. 

Bên cạnh đó, việc được học tập trong những ngôi 

trường tốt là điều kiện quan trọng giúp nữ giảng viên 

phát triển sự nghiệp của mình.

Ngay từ nhỏ, Nguyễn Ngọc Lưu Ly đã được học tại 

những ngôi trường danh tiếng của Hà Nội. Cấp hai, chị 

theo học lớp chuyên Pháp của trường Trưng Vương, tới 

cấp ba, chị tiếp tục là một trong những học sinh xuất 

sắc của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Theo truyền thống của gia đình, Nguyễn Ngọc Lưu 

Ly chọn theo nghề giáo và hoàn thành 4 năm học tại 

Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ (nay là Trường ĐH 

Ngoại ngữ, ĐHQGHN) với tấm bằng loại Giỏi.

Tốt nghiệp đại học, chị được giữ lại trường làm giảng 

viên. Môi trường này đã tạo điều kiện cho cô sinh viên 

đam mê khoa học được tiếp tục nuôi dưỡng tài năng 

và tâm huyết của mình. Bởi ở đó, chị cảm nhận được 

sự chân tình và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong công 

việc của các thầy cô, đồng nghiệp.

ĐAM MÊ VÀ QUYẾT TÂM

Dù vậy, trong sự thành công của nữ giảng viên 

trẻ, bên cạnh may mắn không thể thiếu niềm 

đam mê và quyết tâm của bản thân.

Chị chia sẻ: “Tôi bắt đầu nghiên cứu khoa học 

ngay khi bước chân vào giảng đường đại học. 

Đầu tiên, đó chỉ là những bài nghiên cứu bằng 

tiếng Việt. Sau nhiều “viên gạch đầu méo mó”, 

tôi đã rút được rất nhiều kinh nghiệm và bắt đầu 

viết nghiên cứu bằng tiếng Pháp. Lúc đó, tôi đã 

rất vui khi có được bài viết đăng trên tạp chí 

chuyên ngành”.

Năm thứ hai đại học, với mong muốn tìm hiểu 

thêm một ngôn ngữ mới và hỗ trợ công việc 

nghiên cứu, chị đã quyết định đăng ký học văn 

bằng hai chuyên ngành tiếng Nhật – một loại 

hình ngôn ngữ khác hoàn toàn so với tiếng Pháp.
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Sau khi tốt nghiệp đại học, chị tiếp tục hoàn thành luận 

văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học 

tiếng Pháp. Năm 2009, chị bảo vệ thành công luận án tiến 

sĩ tại Việt Nam và luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh tại Pháp.

“Nhiều người nói làm khoa học khô khan, nhưng khi 

sống trong một gia đình nghiên cứu khoa học, được nuôi 

dưỡng trong môi trường mà mọi người đều là trí thức, 

đều làm khoa học thì những cái hay, cái đẹp của nghề đã 

tự nhiên ngấm vào máu thịt của mình. Bên cạnh nghiên 

cứu khoa học, tôi còn giảng dạy, được tiếp xúc với sinh 

viên, với học trò. Mỗi người có quyền lựa chọn một nghề, 

cái quan trọng là say mê hết mình để đi theo con đường 

đã chọn”, PGS. Nguyễn Ngọc Lưu Ly chia sẻ.

Để có thể thường xuyên trau dồi kiến thức, Nguyễn Ngọc 

Lưu Ly luôn tận dụng mọi thời gian để đọc. “Đặc biệt, 

thời điểm mang thai và sinh con lại là lúc tôi có nhiều 

thời gian ở nhà để dành cho việc đọc và nghiên cứu 

hơn”, nữ giảng viên tâm sự.

Ngoài ra, việc luôn biết cách tận dụng hiệu quả những 

khóa học ngắn tại Pháp khi được trao đổi với các chuyên 

gia, nhà nghiên cứu giỏi cũng như tiếp cận nguồn tài 

liệu phong phú, đã giúp ích rất nhiều trong 

sự nghiệp của chị.

NGƯỜI PHỤ NỮ BIẾT CÂN BẰNG CUỘC SỐNG

Là một người phụ nữ, gia đình luôn đóng vai 

trò quan trọng nhất và đó cũng là điểm tựa 

vững chắc cho sự nghiệp của Nguyễn Ngọc 

Lưu Ly.

Nhớ lại khoảng thời gian sang Pháp 9 tháng 

để theo học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh, phải xa gia đình đặc biệt là cậu 

con trai mới 3 tuổi, chị chia sẻ: “Thời điểm 

đó, tôi tận dụng mọi thời gian trong ngày cho 

công việc để khỏa lấp nỗi nhớ gia đình. Vì 

vậy, ngay sau ngày thi cuối cùng, tôi đã lập 

tức trở về Việt Nam”.

Dù rất thành công trong sự nghiệp, nhưng 

trên cương vị là một người mẹ, Lưu Ly không 

bao giờ tạo áp lực cho con và luôn tôn trọng 

thiên hướng, sở thích của các con.

Chị cho biết: “Cách tôi nuôi dạy con cũng 

giống như ba mẹ đã cố gắng không bao 

giờ tạo áp lực cho tôi. Và bản thân tôi cũng 
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không bao giờ tự tạo áp lực cho mình”. Có lẽ, 

đây cũng là một trong những bí quyết giúp 

chị đạt được kết quả như ngày nay.

Đối với Nguyễn Ngọc Lưu Ly, điều quan 

trọng nhất đó là dạy các con được tính tự 

lập và sẵn sàng cho con trải nghiệm sự thất 

bại. Bởi may mắn chưa đủ để tạo nên thành 

công mà còn cần sự nỗ lực và khả năng của 

chính mình.

Chia sẻ quan điểm về áp lực cuộc sống trong 

mỗi gia đình, Nguyễn Ngọc Lưu Ly cho rằng: 

“Tôi nghĩ trăm sự tại nhân, sướng hay khổ 

đều do cách suy nghĩ của mình. Trong gia 

đình nhỏ của tôi, hai vợ chồng đều rất bận 

rộn nhưng tôi nghĩ mình hài lòng với thời 

gian biểu như vậy. Tôi nghĩ cảm xúc mới là 

quan trọng chứ không phải thời gian là bao 

nhiêu. Khi đã trân trọng từng giây phút thì 

tinh thần của mỗi người đều rất tốt khi được 

trở về với nhau, gia đình là chỗ dựa ấm áp của 

chúng tôi. Quan điểm của tôi là làm thế nào 

để ủng hộ nhau nhiều hơn trong cuộc sống, 

để người thân của mình được làm những 

việc sở trường của họ. Còn giao tiếp được với nhau là 

còn suôn sẻ, khi đã không giao tiếp được với nhau thì 

mới là khó khăn”.

Chia sẻ về khóa học “Thiết kế cuộc đời” - một trong 

những sản phẩm của chị sau khi tham gia Khóa tập huấn 

Nhà Giáo dục đổi mới sáng tạo (VIBE), Nguyễn Ngọc Lưu 

Ly cho biết, khóa học như một sân chơi được tạo ra miễn 

phí nhưng vẫn đảm bảo tính kỷ luật để người tham dự có 

thể toàn tâm toàn ý dành thời gian cho bản thân, rà soát 

con người và cuộc sống của mình. 

Khóa học giúp người tham dự thấu hiểu và kết nối với 

thế giới bên trong, từng bước đồng bộ với thế giới bên 

ngoài của bản thân. Cùng với đó, khóa học giúp ghi nhận 

những thành tựu đã đạt được của bản thân và rút ra bài 

học từ những trải nghiệm khi vượt qua biến cố trong 

cuộc đời, hé mở phương thức xây dựng triết lý cuộc đời 

mình và 03 tư duy chìa khóa để sống hạnh phúc. Đồng 

thời, tham dự khóa học, người học có thể gọi tên những 

vấn đề còn đang tồn tại, những khao khát còn đang ngủ 

quên và con đường chinh phục thử thách để đạt thành 

tựu trong cuộc đời, kích hoạt hành động để làm chủ các 

khía cạnh của cuộc sống và kiến tạo phiên bản tốt nhất 

của bản thân.
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