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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ NGƯỜI THẦY GIÁO 

Sự nghiệp giáo dục đào tạo là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn 

xã hội nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là nhà giáo. Theo Hồ Chủ tịch, vấn 

đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục chính là đội ngũ những người thầy giáo 

và cán bộ quản lý giáo dục. Bởi vì các thầy giáo có nhiệm vụ nặng nề là đào tạo cán 

bộ cho nước nhà; là “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa” thầy giáo có 

trách nhiệm truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá 

trị, tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, bồi dưỡng cho họ những phẩm chất 

cao quý và năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Hồ 

Chí Minh nhấn mạnh: “Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, nếu không 

có thầy giáo thì không có giáo dục…không có giáo dục, không có cán bộ thì không 

nói gì đến kinh tế - văn hóa”.  

Thầy giáo là người định hướng, dẫn dắt thế hệ trẻ từng bước nắm bắt chân lý 

thời đại, cho nên mọi tài liệu, giáo trình dù hay đến đâu nếu không có thầy giáo 

hướng dẫn thì không phát huy hết tác dụng đối với thế hệ trẻ.  

Hồ Chủ tịch luôn luôn đánh giá đúng và đề cao vai trò của các thầy giáo, cô 

giáo đối với xã hội. Người nhấn mạnh: “Những người thầy giáo tốt là những người 

vẻ vang nhất, là những anh hùng vô danh”. Trong bài phát biểu tại Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội (10/1964) Người nói: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những 

thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng 

sản. Người thầy giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng là người thầy vẻ vang nhất, dù 

tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương. Song những người 

thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang, nếu 

không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao mà xây dựng Chủ 

nghĩa xã hội được. Vì vậy, nghề thầy giáo rất quan trọng, rất vẻ vang. Ai có ý kiến 

không đúng về nghề thầy giáo thì phải sửa chữa”.  

Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đó, Hồ Chí Minh đòi hỏi “thầy giáo xứng 

đáng là thầy giáo”, xứng đáng với danh hiệu “Người kỹ sư tâm hồn”.  

Muốn làm được điều đó, trước hết người thầy giáo phải cải tạo tư tưởng bản 

thân mình và “cần xây dựng tư tưởng dạy học để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân 

dân”. Đó là những người yêu nghề, yêu trường, hết lòng thương yêu, chăm sóc, 

giáo dục thế hệ trẻ, không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, phải có chí khí cao 

thượng, với tinh thần cách mạng “tiên ưu hậu lạc”. Trên tinh thần nắm vững quan 

điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin “bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo 

dục”, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, để xứng đáng là “người chiến sĩ trên 

mặt trận tư tưởng văn hóa”, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Người huấn luyện phải học 

tập mãi thì mới làm tốt được công việc của mình. Người huấn luyện nào tự cho 
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mình là biết đủ cả rồi thì người đó là dốt nhất”. Người dẫn lại câu nói của Khổng 

Tử: “Học không biết chán, dạy không biết mỏi” và lời dạy của V.I.Lênin: “Học, 

học nữa, học mãi” để nhấn mạnh rằng người huấn luyện nào tự mãn cho mình giỏi 

rồi mà dừng việc học lại là lùi bước, là lạc hậu, là tự đào thải mình.  

Phải thường xuyên tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, phương 

pháp sư phạm để thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Ngoài việc nhắc 

nhở các thầy giáo phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, Người cũng lưu ý một vấn đề hết sức quan trọng đó là học tập chính trị, vì “có 

học tập lý luận Mác - Lênin thì mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập 

trường, nâng cao sự hiểu biết về trình độ chính trị mới làm nòng cốt công tác Đảng 

giao phó”.  

Trong giáo dục, Người nhắc nhở các thầy giáo và các nhà quản lý giáo dục 

cần quan tâm đến phương pháp giáo dục. Đặc biệt, Người rất quan tâm đến phương 

pháp nêu gương,“mọi lý thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh 

tươi”(Gớt).  

Theo Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn 

văn tuyên truyền”, thầy cô giáo là những người đi khai sáng trí tuệ, mở mang tri 

thức, thắp sáng ngọn lửa tâm hồn cho học sinh. Người nói: “Giáo dục được người 

thầy giáo, được cả một thế hệ”, thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng 

xấu; một tấm gương sáng của người thầy sẽ có cả một thế hệ noi theo, ngược lại 

một hành vi xấu của người thầy có thể làm tổn thương, làm mất niềm tin cả một lớp 

người.  

Vì vậy, để nâng cao chất lượng của hoạt động dạy và học thì thầy giáo phải 

rèn luyện mình thêm trong thực tiễn đấu tranh của xã hội, tiếp thu lấy chất lượng 

sống ở đó mà truyền lại cho thế hệ trẻ: “Thầy giáo và học trò, tùy hoàn cảnh và khả 

năng cần tham gia vào những công tác xã hội ích nước lợi dân”. Những kiến thức 

thực tiễn đó mới thật là dòng sữa ngọt lành nuôi dưỡng thế hệ đang lớn lên.  

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục và vị trí của giáo 

viên – người quyết định chất lượng đào tạo, trong những năm qua lãnh đạo Trường 

Chính trị Nghệ An luôn quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ giáo viên và coi đó 

là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Thực hiện chương trình bồi 

dưỡng thường xuyên, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm trang bị kiến thức và 

kỹ năng thực hành cho giáo viên về các phương pháp dạy học tích cực trong giảng 

dạy các bộ môn lý luận chính trị. Từ 2007 – 2009, nhà trường liên tục phối hợp với 

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng phương 

pháp dạy học tích cực tại trường cho cán bộ, giáo viên của trường và các giáo viên 

kiêm chức của các trung tâm chính trị các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.  
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Cùng với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm nâng 

cao chất lượng đội ngũ giáo viên, Trường Chính trị Nghệ An luôn đứng ở tốp đầu 

trong hệ thống các trường chính trị trên cả nước về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 

và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”, bằng hình thức nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên tổ chức thao 

giảng, dự giờ ở các khoa chuyên môn để đánh giá rút kinh nghiệm, nhắc nhở tinh 

thần trách nhiệm của giáo viên trong soạn giảng, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. Qua đó, khích lệ giảng viên trong việc áp dụng các phương pháp dạy học 

tích cực vào công tác giảng dạy để thu hút sự tham gia của học viên, kích thích tính 

năng động, sáng tạo của học viên trong chiếm lĩnh tri thức.  

Mặt khác, để nâng cao chất lượng dạy học, đảm bảo sự gắn bó chặt chẽ giữa 

lý luận và thực tiễn, ngoài việc tổ chức hội thảo khoa học, nhà trường đã tổ chức 

thực hiện có hiệu quả việc đưa giáo viên trẻ tăng cường về cơ sở và các đợt đi tham 

quan học tập nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn trong và ngoài tỉnh. Là những 

thầy giáo, cô giáo của Trường Chính trị Nghệ An, nơi thực hiện nhiệm vụ chính trị 

là đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là ở thời 

điểm tiếp tục thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh”. Thiết nghĩ, để xứng đáng là “người thầy” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, 

mỗi một thầy giáo, cô giáo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn những lời 

dạy quý báu của Người: “Người huấn luyện phải học tập mãi thì mới làm tốt được 

công việc của mình…”, có như vậy mới xứng đáng là “người chiến sĩ trên mặt trận 

tư tưởng văn hóa”./. 
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