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LỜI NÓI ĐẦU 

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã trở thành một mỹ tục, 

không phải đơn thuần chỉ là ngày lễ của một ngành nghề mà trở thành một lễ 

hội của thời đại mới hòa vào hệ thống lễ hội cổ truyền của nhân dân ta, thể 

hiện tính nhân văn sâu sắc và cũng là nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của 

nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo. 

Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống hiếu học và “Tôn sư trọng 

đạo”, như điều cổ nhân đã dạy “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” đó là đạo lý, là 

triết lý sống của dân tộc, đã được kiểm chứng qua bao thế hệ con người. Trong 

lịch sử Việt Nam đã có nhiều Nhà giáo nổi tiếng đức độ, từ tốn, tài giỏi tên 

tuổi được lưu truyền mãi mãi như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn 

Đình Chiểu, Lê Quý Đôn, Nguyễn Tất Thành... 

Không ai có thể phủ nhận công lao dạy dỗ của người Thầy, không ai có 

thể khẳng định mình giỏi giang, mình hiểu biết mà không cần đến sự dạy dỗ 

của người Thầy. Thầy chính là người trực tiếp truyền đạt kiến thức cho học trò 

và nhờ những kiến thức ấy, cùng với tinh thần hiếu học, cần cù, thông minh 

người học trò mới có được danh phận trong cuộc đời. 

Để tỏ lòng thành kính và biết ơn đến thầy cô, nhân kỷ niệm 31 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2013), Thư viện tỉnh Bình 

Dương biên soạn thư mục “Tri ân thầy cô” nhằm nâng cao nhận thức của bạn 

đọc về vai trò, truyền thống của ngành giáo dục nước ta cùng với những lời tri 

ân sâu sắc của các thế hệ học trò gửi đến thầy cô. 

Thư mục tập hợp những bài viết được đăng trên các báo, tạp chí, 

website có uy tín của trung ương và địa phương, được chia làm hai phần: 

Phần I: Lịch sử và truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 

Phần II: Tri ân thầy cô 

Trong quá trình sưu tầm, biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những 

thiếu sót. Rất mong bạn đọc và các bạn đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến. 

Thư viện tỉnh Bình Dương chân thành cảm ơn các tác giả có bài viết trong Thư 

mục 
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1. Lịch sử ngày quốc tế hiến chương các Nhà giáo và Ngày Nhà giáo 

Việt Nam // http://www.lichsuvietnam.vn. 
 

LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO 

VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  
 

Tháng 01 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được 

thành lập ở Pari (thủ đô nước Pháp) lấy tên là FISE (Féderation 

International Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế các Công đoàn 

Giáo dục). Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacsava (Varsovie - Thủ đô của 

Ba Lan) tổ chức FISE xây dựng một bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 

15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, 

phong kiến; xây dựng nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ những quyền lợi vật chất 

và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo. 
 Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn 

Giáo dục Việt Nam đã quan hệ với FISE để tranh thủ các diễn đàn quốc tế tố cáo 

âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với 

giáo viên và học sinh đồng thời giới thiệu những thành tích của nền giáo dục 

cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối 

với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. 

Vào mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia 

Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn dự Hội nghị quan trọng kết nạp 

Công đoàn Giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô nước 

áo), trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Như vậy, chỉ một thời gian 

ngắn sau khi thành lập (22.7.1951), Công đoàn giáo dục Việt Nam đã được kết 

nạp là một thành viên của FISE. 

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Thủ đô Vacsava, Hội nghị FISE có 57 nước 

tham dự, trong đó có cả Công đoàn Giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20 

tháng 11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. 

Ngày 20/11/1958, lần đầu tiên ngày “Quốc tế Hiến chương các nhà 

giáo” được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta. Những năm sau đó, ngày Lễ 20 

tháng 11 còn được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam. Hàng năm vào 

dịp Kỷ niệm 20-11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một 

số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm 

chiếm, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh của anh chị em giáo viên 

kháng chiến. 

Sau ngày đất nước được thống nhất 30/4/1975, nền giáo dục cả nước được 

thống nhất, giáo giới Việt Nam đoàn kết nhất trí xây dựng nền giáo dục theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Ý nghĩa của ngày “Quốc tế Hiến chương các nhà giáo” đã hoàn thành sứ 

mệnh lịch sử với giáo giới Việt Nam. Song ngày 20 -11 đã trở thành truyền 

thống với nội dung mới của giáo giới Việt Nam và của nhân dân Việt Nam 

http://www.lichsuvietnam.vn/
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Chính vì thế theo đề nghị của ngành Giáo dục, ngày 28/9/1982 Hội đồng 

Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167 - HĐBT về Ngày 

Nhà giáo Việt Nam. Nội dung Quyết định có những điều khoản như sau: 

 Điều 1: Từ nay hàng năm sẽ lấy ngày 20-11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam 

 Điều 2: Để Ngày Nhà giáo Việt Nam có ý nghĩa thiết thực hàng năm, từ 

tháng 10 các cấp chính quyền và đoàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác 

và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình; kiểm điểm những việc 

đã làm và đề ra những việc cần tiếp tục làm nhằm động viên đội ngũ giáo viên 

phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, rèn luyện phẩm chất và 

năng lực, làm gương sáng cho học sinh noi theo. Về phía giáo viên, cần có 

những hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách 

nhiệm của người giáo viên trong xã hội nước ta ngày nay, từ đó mà ra sức phấn 

đấu làm tốt hơn nhiệm vụ cao cả của mình. 

Điều 3: Việc tổ chức ngày 20 tháng 11 hàng năm do Uỷ ban nhân dân và 

Hội đồng giáo dục các cấp chủ trì, có sự phối hợp của ngành giáo dục và các 

đoàn thể nhân dân. Các cấp, các ngành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thăm 

hỏi giáo viên, tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật với giáo viên, nhân dịp này có 

thể tổ chức khen thưởng các giáo viên có thành tích. 

Việc tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam cần được tiến hành trọng thể và 

thiết thực, tránh hình thức phô trương gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học 

sinh. 

Điều 4: Trong ngày 20 tháng 11, các trường có thể sắp xếp lại việc học tập 

và giảng dạy để giáo viên được nghỉ và tham gia các hoạt động của nhà trường 

và của địa phương. 

Ngày 20 tháng 11 năm 1982, là Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu 

tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước ta, và từ đó dến nay, đây là ngày để 

học trò thể hiện tình cảm quý mến, kính trọng với thầy giáo, cô giáo - những 

người đã dày công vun đắp cho chúng ta - những cây đời mãi mãi xanh tươi./. 

Theo TC lịch sử Việt Nam 

 

 

2. Truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 // 

http://www.doantnls.vn. – 2012. –  Ngày 20 tháng 11. 
 

TRUYỀN THỐNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11  
 

Tôn sư trọng đạo là một truyền thống lâu đời quý báu của dân tộc ta. 

Truyền thống đó từ xa xưa đã được nhân dân ta lưu truyền trong những câu tục 

ngữ, ca dao mà mọi người đều thấy quen thuộc: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, 

“Không thầy đố mày làm nên”, “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ 

thì yêu lấy thầy”. 
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Lịch sử giáo dục của dân tộc ta cũng sẽ còn ghi mãi công lao những người 

thầy tiêu biểu, được nhân dân mãi mãi tôn vinh, gương sáng còn lan tỏa đến 

ngày nay như thầy Đỗ Năng Tế (thầy dạy cả văn lẫn võ cho hai chị em Trưng 

Trắc và Trưng Nhị), thầy Chu Văn An, thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy Nguyễn 

Đình Chiểu. Những người thầy đó đã để lại những tấm gương sáng về đạo làm 

thầy, không màng danh lợi, không chuộng hư vinh, hết lòng đào tạo bao thế hệ 

học trò, con em nhân dân phò đời giúp nước, làm rạng rỡ những trang sử vẻ 

vang của dân tộc. 

 

  
  

Truyền thống tôn sư trọng đạo còn được thể hiện ở một phong tục đẹp của 

nhân dân ta. Hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, ông bà, cha mẹ lại không 

quên nhắc nhở con cháu đi chúc Tết “mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng 

ba tết thầy”. Trong không khí “vui như Tết”, mọi người vẫn không quên dành 

cho những người thầy sự quan tâm đầy tình nghĩa. Truyền thống tôn sư trọng 

đạo hôm nay vẫn đang được nhân dân ta và bao thế hệ học trò tiếp tục gìn giữ và 

phát huy. Hằng năm, bên cạnh tục “mồng ba tết thầy”, vào dịp 20-11, nhân dân 

ta và các thế hệ học trò lại tổ chức thăm hỏi, quan tâm hoặc trao đổi với các Nhà 

giáo về sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp toàn xã hội động viên, cổ 

vũ các Nhà giáo vượt qua mọi khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm, làm tròn sứ 

mệnh “trồng người”. 

Vậy, vì sao chúng ta lấy ngày 20-11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt 

Nam. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 bắt đầu được tổ chức từ bao giờ, tháng 7 - 

1946 tại Paris (thủ đô Cộng hòa Pháp), một tổ chức các Nhà giáo tiến bộ trên thế 

giới được thành lập lấy tên là “Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn Giáo dục” 

(Federation International Syndicale des Enseignats, viết tắt là FISE). Ba năm 
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sau, vào năm 1949, tại Vasava (thủ đô Ba Lan), tổ chức FISE họp Hội nghị 

thông qua một bản Hiến chương gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là xây 

dựng nền giáo dục tiến bộ, bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính 

đáng của nghề dạy học, tôn vinh vai trò cao quý của Nhà giáo. 

Ngày 22 - 7 - 1951, Công đoàn giáo dục Việt Nam được thành lập. Vào 

thời điểm đó, tuy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân 

ta đang diễn ra hết sức quyết liệt nhưng Công đoàn giáo dục Việt Nam đã tìm 

mọi cách đặt quan hệ với FISE để tranh thủ các diễn đàn quốc tế tố cáo âm mưu, 

thủ đoạn và tội ác của thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ đối với nhân dân ta 

cũng như đối với giáo viên và học sinh. Tháng 2 - 1953, tổ chức FISE họp Hội 

nghị tại Viên (thủ đô nước Áo) có mời Công đoàn giáo dục Việt Nam tham dự. 

Đoàn đại biểu Công đoàn giáo dục Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Giáo dục 

Nguyễn Khánh Toàn dẫn đầu đã tham dự hội nghị. Tại hội nghị này, Công đoàn 

giáo dục Việt Nam được kết nạp vào tổ chức FISE. 

 Từ ngày 26 đến 30 - 8 - 1957, tại Vacsava (thủ đô Ba Lan), Hội nghị 

FISE được tổ chức có đại biểu của 57 nước tham dự, trong đó có đoàn đại biểu 

của Công đoàn giáo dục Việt Nam. Hội nghị đã thông qua bản Hiến chương 

Quốc tế các Nhà giáo và quyết định lấy ngày 20-11 hằng năm là ngày “Quốc tế 

Hiến chương các Nhà giáo”. Ngày 20-11 - 1958, lần đầu tiên ngành giáo dục 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa long trọng tổ chức kỉ niệm “Quốc tế Hiến 

chương các Nhà giáo” trên toàn miền Bắc từ thành thị đến nông thôn, từ đồng 

bằng đến miền núi. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặc dù 

chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ diễn ra rất ác liệt, ngày 20-11 vẫn là ngày hội 

được tổ chức rộng rãi trong nhân dân, nhất là trong các thầy, cô giáo, cán bộ 

ngành giáo dục và học sinh, sinh viên. 

Sau đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất đất nước, nền giáo dục cả nước thống nhất và bước vào thời kì xây dựng 

nền giáo dục mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến đây, 

“Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo” đã hoàn thành sứ mệnh với giáo giới Việt 

Nam. Nhưng với truyền thống tôn sư trọng đạo, ngày 20-11 đã đi vào trí nhớ, 

tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, trở thành hoạt động chủ động và 

tự giác được tổ chức đều đặn hằng năm. Nhân dân Việt Nam mà trước hết là 

giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh luôn mong muốn mỗi năm có một 

ngày để thể hiện tình cảm và tôn vinh nhà giáo. Theo đề nghị của Bộ Giáo dục 

(nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), ngày 28 - 9 - 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay 

là Chính phủ) đã ra Quyết định số 167/HĐBT về Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Ngay tại Điều 1, Quyết định ghi rõ “Từ nay hằng năm sẽ lấy ngày 20-11 là Ngày 

Nhà giáo Việt Nam”. Như vậy, ngày 20-11 - 1982 là Ngày Nhà giáo Việt Nam 

đầu tiên và cũng từ đó, ngày này trở thành ngày hội truyền thống Nhà giáo Việt 

Nam. 

 Ngày 2 - 12 - 1998, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa X đã thông qua Luật Giáo dục (1998). Điều 66 luật 
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này quy định: “Ngày 20-11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam”. Ngày 14 - 6 

- 2005 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XI đã thông qua Luật Giáo dục 2005. Điều 76 luật này quy định: “Ngày 20 

tháng 11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam”. Những quyết định và điều luật 

trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước và 

nhân dân ta đối với vị trí, vai trò của Nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục thế hệ 

trẻ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nắm vững lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam 

cũng nhắc nhở mỗi chúng ta khi kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 không 

nhầm lẫn với “Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo” - một hoạt động đã hoàn 

thành sứ mệnh lịch sử với giáo giới Việt Nam. 

 

  
3. “Tôn sư trọng đạo” truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam // 

http://www.hvtc.edu.vn. – 2008. – Ngày 18 tháng 11. 
 

“TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA  

CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM  

 
“Ăn quả nhớ kẻ  trồng cây 

    Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa” 

    ... Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy 

dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên 

người như hôm nay. Là một người Việt Nam chúng ta không thể nào quên 

truyền thống ”tôn sư trọng đạo”  mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. 

“Không thầy đố mày làm nên..”.  Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước 

mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước 

vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. 

 Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của ông cha ta đã tồn tại lưu truyền 

hàng nghìn năm trong xã hội và nhân dân ta. Trong kho tàng văn học với nhiều 

thể loại đã và đang đề cao vị trí của người Thầy như: 

“Muốn khôn thì phải có thầy 

Không thầy dạy bảo, đố mày làm nên” 

Người thầy cô vô cùng quan trọng sự nghiệp giáo dục và đào tạo con 

người, nhờ có thầy chúng ta mới biết  chữ, hiểu nghĩa, hiểu được đạo lý làm 

người, biết kính trên nhường dưới, nhờ có Thầy, Cô giáo, chúng ta mới hiểu biết 

tri thức khoa học, kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, nhân dân ta rất 

tôn vinh người Thầy nên có câu: 

            ”Sang sông phải bắc cầu kiều 

        Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” 

Yêu là yêu quý, kính trọng người thầy đã đem ánh sáng văn hoá, mở 

mang trí tuệ cho con em chúng ta. Khi hàn vi cũng như đến lúc công thành danh 

toại, cũng như không được phép quên ơn người thầy dạy bảo mình. 

http://www.hvtc.edu.vn/
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            ”Mười năm rèn luyện sách đèn 

        Công danh gặp hội chớ quên ơn thầy” 

Kế tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, sau ngày cách mạng Tháng  8 - 

1945 đến nay, sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm đặc biệt của Đảng, 

Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nên công tác dạy và học ngày càng 

phát triển, nâng cao. 

 Vị trí người Thầy luôn được tôn vinh trong xã hội, trong nhân dân ta, 

Đảng và Nhà nước ta đã thường xuyên tạo điều kiện vật chất và tinh thần đối với 

các nhà giáo, luôn đề cao công lao to lớn trong ”sự nghiệp trồng người”. Những 

ngày tháng đầu mới thành lập chính quyền cách mạng, dù bận trăm công nghìn 

việc để đối phó với thù trong, giặc ngoài nhưng Người vẫn dành thì giờ viết thư 

gửi cho các thầy, cô giáo và học sinh nhân ngày khai giảng đầu tiên của các 

trường dưới sự quản lý của chính quyền cách mạng, trong thư Bác nêu rõ: ”Non 

sông có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh 

vai cùng các nước cường quốc hay không? Phần lớn nhờ vào công học tập của 

các cháu, công lao ấy thuộc về các thầy, cô giáo”. Bác còn nêu rõ: ”Có gì vẻ 

vang hơn là đào tạo các thế hệ sau này góp phần tích cực xây dựng xã hội chủ 

nghĩa, người thầy giáo tốt là người vẻ vang nhất”. Cố Thủ tướng Phạm Văn 

Đồng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý vào bậc nhất trong các nghề cao 

quý của xã hội chủ nghĩa, nghề dạy học là nghề sáng tạo vì nó sáng tạo ra 

những con người sáng tạo”./. 

Học viện Tài chính 
 

 

4. Trần Công Phong. Phát huy truyền thống nhà giáo Việt Nam / Trần 

Công Phong // http://www.gdtd.vn. – 2013. – Ngày 21 tháng 7. 
 

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM  
 

Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học 

và sáng tạo” chính thức phát động ngày 16/11/2007 trong đội ngũ nhà giáo 

cả nước. Qua 5 năm tích cực chỉ đạo và thực hiện, cuộc vận động đã thấm 

sâu vào đời sống và sinh hoạt xã hội của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được xã hội đồng tình, ủng hộ. 
Trước hết, kết quả của cuộc vận động đã khẳng định  nội dung của cuộc 

vận động là hết sức cần thiết, phù hợp với yêu cầu “Đổi mới căn bản và toàn 

điện nền giáo dục Việt Nam” trong giai đoạn hiện nay; góp phần nâng cao chất 

lượng đội ngũ nhà giáo, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo 

dục - đạo tạo. Thành công này đã góp phần khắc phục hiện tượng một bộ phận 

thầy, cô giáo vi phạm đạo đức; không đáp ứng yêu cầu trình độ đào tạo, thiếu 

kỹ năng nghề nghiệp; thụ động triển khai thực hiện hoạt động dạy học, củng cố 

http://www.gdtd.vn/
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niềm tin để chúng ta tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc rèn luyện đạo đức, bồi 

dưỡng khả năng tự học, khích lệ sự sáng tạo của nhà giáo trong thời gian tới. 

Hai là, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật chúng ta cũng thấy còn nhiều 

hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai 

cuộc vận động. Trong thời gian đầu, việc ban hành văn bản hướng dẫn của Ban 

chỉ đạo cấp trung ương còn chậm, gây lúng túng cho cơ sở. Trong quá trình 

thực hiện, chưa chú trọng tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội 

dung của cuộc vận động; Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện 

cuộc vận động có nơi, có lúc làm chưa thường xuyên, chưa tích cực. Ở một số 

nơi, việc thực hiện mới dừng lại ở các hoạt động mang tính hình thức, chưa có 

các nội dung thiết thực, lôi cuốn nhà giáo, người lao động tham gia. Một số 

trường học, cơ sở giáo dục còn tâm lý chờ đợi trong triển khai thực hiện. 

Bên cạnh những chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống; tinh thần tự 

học; sự sáng tạo trong đông đảo nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao 

động, vẫn còn một bộ phận nhà giáo chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện về chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức tự 

vươn lên, khả năng tự học, tự cập nhật thông tin, trau dồi kiến thức trong công 

tác; không vượt qua được những tác động tiêu cực của hoàn cảnh, của cơ chế 

thị trường, có biểu hiện suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, tha hóa về lối sống, 

xúc phạm đến nhân cách học sinh, làm tổn hại đến uy tín, danh dự của đội ngũ 

nhà giáo. 

Ba là, qua thực tiễn 5 năm triển khai, chúng ta đã xác định rõ được 

nguyên nhân thành công và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong 

thực hiện cuộc vận động. 

Nguyên nhân thành công do cuộc vận động là sự thể hóa các nội dung 

của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

vào thực tiễn ngành Giáo dục. Sức hấp dẫn của tư tưởng, tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh đã được toàn xã hội quan tâm, tích cực tham gia học tập, tìm 

hiểu, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người, 

tạo tiền đề tốt đẹp cho việc triển khai thực hiện cuộc vận động. 

Cuộc vận động cũng đã đáp ứng được nguyện vọng và yêu cầu cấp bách 

của đội ngũ nhà giáo bởi vào thời điểm đó, nhiều người, nhiều gia đình, xã hội 

rất lo lắng tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống; sự yếu kém về chuyên môn 

nghiệp vụ, nhạt nhòa lý tưởng và thiếu sức sáng tạo trong một bộ phận nhà 

giáo làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và đào tạo. Đồng thời, trong quá 

trình triển khai cuộc vận động, đã có sự chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp với 

tinh thần chủ động, sáng tạo của các trường học, cơ sở giáo dục gắn với đẩy 

mạnh và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy 

vai trò tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động, góp phần thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và đơn vị trong từng năm học, 

từng thời kỳ. 
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Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do cơ chế kinh tế thị trường, 

lợi ích vật chất đã tác động mạnh đến đạo đức, lối sống trên nhiều lĩnh vực, 

trong đó có lĩnh vực giáo dục. Bên cạnh đó, nhận thức chung và quyết tâm của 

một số cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trường học, cơ sở giáo dục về việc triển khai 

cuộc vận động chưa thật đầy đủ và sâu sắc. Có nơi cấp ủy và lãnh đạo đơn vị 

còn chủ quan, nóng vội, coi việc thực hiện cuộc vận động một lần là xong. 

Ngược lại, có nơi lại có tâm lý lo ngại, ỷ lại, chờ đợi hướng dẫn của cấp trên 

dẫn tới thiếu quyết tâm để triển khai. Ở một số đơn vị, vẫn còn tình trạng 

“khoán” cho công đoàn cơ sở thực hiện là chính, sự tham gia của các thành 

viên trong ban chỉ đạo chưa đều, chưa có sự phối hợp chặt chẽ. 

Bốn là, từ kết quả triển khai cuộc vận động, chúng ta rút ra được những 

kinh nghiệm thiết thực và quan trọng. 

Trước tiên, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm 

gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đạt hiệu quả thiết thực, các cấp uỷ Đảng và 

tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các trường học, cơ sở giáo dục cần 

nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung; 

khẳng định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung này là giải pháp hàng đầu 

trong nhóm giải pháp về chính trị, tư tưởng để nâng cao chất lượng đội ngũ. 

Trong quá trình thực hiện, các trường học và cơ sở giáo dục phải căn cứ 

vào hướng dẫn, định hướng chung để chủ động tìm ra những cách làm sáng 

tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị mình nhằm đạt hiệu quả thiết thực. 

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng 

của việc tiếp tục thực hiện “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự 

học và sáng tạo” trong giai đoạn hiện nay, nâng cao nhận thức và ý thức tự 

giác của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động; Coi trọng công 

tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị cơ sở; nghiêm túc 

thực hiện các chế độ giao ban, đánh giá rút kinh nghiệm; Tổ chức thực hiện có 

hiệu quả việc giám sát của tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và 

nhân dân; Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

Năm là, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, trong 

thời gian tới, cần tạo nên bước chuyển mạnh mẽ, đưa nội dung thực hiện “Mỗi 

thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đi vào chiều sâu, 

với những nội dung cụ thể, thiết thực hơn. 

Thực tế 5 năm qua đã chứng minh, việc thực hiện “Mỗi thầy, cô giáo là 

một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” vừa mang tính cấp bách trong bối 

cảnh hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo; là 

nhiệm vụ đặc trưng truyền thống của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục 

và người lao động, thể hiện tính ngành nghề sâu sắc. Ban chấp hành Công đoàn 

Giáo dục Việt Nam tin tưởng sâu sắc và kêu gọi đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản 

lý giáo dục, người lao động hãy nỗ lực phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa, 

quyết tâm thực hiện “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và 
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sáng tạo” trong giai đoạn mới, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Chiến 

lược phát triển giáo dục, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

PGS.TS Trần Công Phong 
 

 

5. Phạm Đình Toàn. Ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) / 

Phạm Đình Toàn // http://www.nguoicaotuoi.org.vn. – 2008. – Ngày 18 tháng 

11. 
 

Ý NGHĨA CỦA NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11)  
 

Cách đây hơn 54 năm, tháng 8-1954 do sáng kiến của Liên hiệp quốc tế 

các công đoàn giáo dục (FISE), hội nghị quốc tế các nhà giáo với nòng cốt là 

công đoàn giáo dục các nước XHCN đã nhất trí thông qua “bản hiến chương các 

nhà giáo”. 

Tháng 8-1957. Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vác-xa-va (Ba Lan) 

đã quyết định lấy ngày 20-11 hằng năm là Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà 

giáo. Bản Hiến chương các nhà giáo gồm 15 chương, trong đó có một số nội 

dung chủ yếu: 

Đấu tranh chống mọi quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu, phản 

động, phản dân chủ, phản khoa học của nền giáo dục tư sản, phong kiến nhằm 

xây dựng nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học. Đấu tranh thủ tiêu các chế 

độ bạc đãi, coi khinh nghề dạy học và ra sức bảo vệ những quyền lợi về vật chất, 

tinh thần chính đáng cho các nhà giáo. Quy định một số điều đối với các nhà 

giáo, đặc biệt nêu cao vị trí nghề dạy học và những người dạy học. 

Được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam 

(nay là ĐCSVN), Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phổ biến 

toàn văn bản Hiến chương các nhà giáo đến các trường học, các cơ quan giáo 

dục miền Bắc; đồng thời thông tin đến các giáo giới, đồng bào, học sinh, sinh 

viên miền Nam và quyết định tổ chức Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 

lần đầu tiên ở nước ta vào ngày 20-11-1958. 

Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20-11-1958, không những được 

tổ chức tại Hà Nội, mà còn diễn ra từ Vĩnh Linh (giới tuyến quân sự tạm thời 

giữa ta và địch) đến các vùng biên giới hải đảo. Từ miền núi đến vùng đồng 

bằng ở miền Bắc đều có những hoạt động phong phú tại các trường học trên địa 

bàn huyện, quận, thị xã... Nhiều thư của giáo giới, học sinh, sinh viên miền Bắc 

gửi lên Hồ Chủ tịch, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ với lời hứa 

quyết tâm học tập, rèn luyện, nâng cao giác ngộ cách mạng XHCN, ý thức đấu 

tranh thống nhất nước nhà, xây dựng nhà trường XHCN. Hàng nghìn lá thư của 

giáo giới, học sinh, sinh viên miền Nam; thông qua đài phát thanh Tiếng nói 

Việt Nam đã nói lên lòng sôi sục căm thù Mỹ-Diệm phá hoại hiệp định Giơ-ne-

vơ, cố tình chia cắt lâu dài nước ta, ủng hộ phong trào đấu tranh của giáo giới, 

http://www.nguoicaotuoi.org.vn._/
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học sinh, sinh viên miền Nam Việt Nam chống Mỹ-Diệm; đòi thực hiện một nền 

giáo dục dân tộc, dùng tiếng Việt dạy trong các trường đại học, đòi tăng ngân 

sách cho giáo dục để mở trường lớp, bảo đảm việc học tập cho học sinh, bài trừ 

tệ nạn văn hóa-giáo dục nô dịch trụy lạc của đế quốc Mỹ; đấu tranh chống mọi 

cuộc đàn áp, bắt bớ, tù đày, sát hại những nhà giáo, học sinh, sinh viên yêu nước 

tại miền Nam Việt Nam và kiên quyết đấu tranh nhằm đem lại hòa bình, độc lập, 

thống  nhất  nước  nhà. 

Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20-11 hằng năm đã 

sớm trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam. Điều này hoàn 

toàn phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, một dân tộc có mấy nghìn 

năm văn hiến và có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. 

Với ý nghĩa tích cực của Ngày 20-11, theo nguyện vọng của giáo giới cả 

nước, kiến nghị của Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ VIII (tháng 

4-1982) và Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng Cục 

dạy nghề, Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em… Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính 

phủ) đã ban hành Quyết định số 167/HĐBT, ngày 26-9-1982 quyết định hằng 

năm sẽ lấy ngày 20-11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Quyết định số 167/HĐBT 

của Hội đồng Bộ trưởng đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước 

đối với giáo giới nước ta và đánh giá cao vị trí, vai trò của đội ngũ giáo viên, 

những người làm công tác giáo dục trong sự nghiệp đào tạo lớp người lao động 

mới vừa có đức, vừa có tài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Phạm Đình Toàn 
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6. Nguyễn Thị Kim Dung. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của 

giáo dục trong việc phát huy nhân tố con người / Nguyễn Thị Kim Dung // 

http://www.bqllang.gov.vn. 
 

QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA 

GIÁO DỤC TRONG VIỆC PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI  
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc 

về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô 

cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, trong đó có tư tưởng về giáo 

dục - bộ phận quan trọng trong vấn đề xây dựng nhân tố con người. 

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, quan điểm về vai trò của 

giáo dục trong việc phát huy nhân tố con người giữ vị trí hết sức quan trọng, thể 

hiện sự quan tâm đặc biệt của Hồ Chí Minh đối với con người, coi con người là 

vốn quý nhất, là nhân tố quyết định mọi thành công; con người vừa là mục tiêu, 

vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng. Đó cũng là cơ sở khoa học, là kim chỉ 

nam cho hành động của Đảng ta trong nhận thức và hoạt động xây dựng nền 

giáo dục Việt Nam. Có thể khái quát quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của 

giáo dục trong việc phát huy nhân tố con người trên một số nội dung sau: 

1. “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” 
Theo Hồ Chí Minh, dốt nát là nguyên nhân cơ bản của yếu hèn và sai lầm. 

Dốt thì dại, dại thì hèn. Hồ Chí Minh coi dốt nát là một trong ba loại giặc cần 

phải tiêu diệt (giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm). Chính vì vậy, sau khi đất 

nước vừa giành được độc lập, ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm 

thời (03-9-1945), Hồ Chí Minh đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách của chính quyền mới, 

trong đó có 2 nhiệm vụ về giáo dục, đó là “cần mở một chiến dịch để chống nạn 

mù chữ” và “giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện: CẦN, KIỆM, 

LIÊM, CHÍNH”. Người chỉ rõ: Một trong những công việc phải thực hiện cấp 

tốc lúc này là nâng cao dân trí, bởi không một quốc gia nào có thể tiến hành xây 

dựng một chế độ xã hội mới và bảo vệ Tổ quốc thành công trong điều kiện văn 

hóa, dân trí, đạo đức, tinh thần xã hội thấp kém. Chưa đầy một tuần sau ngày 

độc lập, ba sắc lệnh quan trọng về giáo dục đã được Người ký và ban hành: Sắc 

lệnh 17-SL, thành lập Nha Bình dân học vụ, Sắc lệnh 19-SL, quy định mọi làng 

phải có lớp học bình dân, và Sắc lệnh 20-SL, cưỡng bách học chữ Quốc ngữ 

không mất tiền. Một nền giáo dục mới - nền giáo dục của nước Việt Nam độc 

lập được Người nêu rõ trong Thư gửi các học sinh: “Ngày nay, các em được cái 

may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, 

một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho 

nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn 

có của các em… Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc 

Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu 

được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. 

http://www.bqllang.gov.vn/
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Hồ Chí Minh chủ trương phải xây dựng một nền giáo dục hướng vào các 

giá trị dân tộc, hiện đại và nhân văn, một nền giáo dục phục vụ Tổ quốc, phục 

vụ nhân dân. Theo chỉ đạo của Người, Bộ Giáo dục đã đề ra mục đích, phương 

pháp và tổ chức của nền giáo dục mới: 

- Khẳng định mục đích cao cả của nền giáo dục mới là: Tôn trọng nhân 

phẩm, rèn luyện chí khí, phát triển tài năng của mọi người để phụng sự đoàn thể 

và góp phần vào cuộc tiến hóa chung của nhân loại. 

- Phương pháp của nền giáo dục mới là xóa bỏ lối học nhồi sọ, hình thức, 

chú trọng phần thực học, phần học về chuyên môn nghề nghiệp chiếm một địa vị 

quan trọng, hết sức đề cao tinh thần khoa học, nhằm giúp học sinh có lối nhận 

thức khoa học, phát triển óc phê bình, óc phân tích và tổng hợp, tinh thần sáng 

tạo và óc thực tế. 

- Về tổ chức, nền giáo dục mới là một nền giáo dục duy nhất chung cho 

toàn thể nhân dân Việt Nam. 

Cũng ngay trong năm 1945, Hồ Chí Minh đã chỉ đạo mở các khóa huấn 

luyện cán bộ bình dân học vụ. Khóa huấn luyện đầu tiên được mang tên Hồ Chí 

Minh. Đồng thời, Người ký Sắc lệnh thành lập Ban Đại học văn khoa, Sắc lệnh 

thành lập Hội đồng cố vấn học chính,… từng bước định hình nền giáo dục mới, 

với một hệ thống quan điểm hiện đại, đó là: 

- Dân chủ hóa về mục tiêu phát triển; 

- Dân tộc và đại chúng hóa về tổ chức đào tạo; 

- Nhân văn hóa về nội dung đào tạo; 

- Khoa học hóa về phương pháp đào tạo; 

- Xã hội hóa về quản lý đào tạo. 

Không chỉ quan tâm hoàn thiện thể chế và bộ máy của nền giáo dục mới, 

Hồ Chí Minh còn khởi động cho toàn dân thấm nhuần tư tưởng “dân mạnh thì 

nước giàu”, “dân cường thì nước thịnh”, và Người kêu gọi mọi người phải làm 

cho dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, xứng đáng với nước 

Việt Nam độc lập. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, nhiều trường học cho 

thanh thiếu niên, cho đồng bào các dân tộc, cho phụ nữ, phụ lão,… đã khai 

giảng, cả nước sôi nổi với phong trào bình dân học vụ, diệt “giặc dốt”. Từ một 

nước 95% dân số mù chữ, nhiều làng xã đã xóa nạn mù chữ, nhiều “chiến sĩ diệt 

dốt” đã được vinh danh. 

2. “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì 

phải trồng người” 
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục - sự nghiệp “trồng người” là một 

chiến lược vừa cơ bản, lâu dài, vừa là quốc sách hàng đầu của Đảng và Nhà 

nước ta. Điều này cũng đúng với tuyên bố đưa ra năm 1994 của Tổ chức Giáo 

dục, Khoa học, và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO): Không có một sự 

tiến bộ và thành đạt nào có thể tách khỏi sự tiến bộ và thành đạt trong lĩnh vực 

giáo dục của quốc gia đó. Và những quốc gia nào coi nhẹ giáo dục hoặc không 
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đủ tri thức và khả năng cần thiết để làm giáo dục một cách có hiệu quả thì số 

phận của quốc gia đó xem như đã an bài và điều đó còn tồi tệ hơn cả sự phá sản. 

Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định vai trò của giáo dục đối với sự hình 

thành nhân cách con người. Một mặt, giáo dục là sự tác động có mục đích, có hệ 

thống, theo một tổ chức chặt chẽ, nó phác thảo trước mô hình nhân cách cần đạt 

đến. Mặt khác, giáo dục truyền lại những thành tựu của nền văn minh xã hội 

theo con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất. Nhân cách con người được hoàn thiện 

bởi một nền giáo dục xã hội và tự giáo dục toàn diện sẽ trở thành những người 

vừa “hồng”, vừa “chuyên”; vừa có phẩm chất, vừa có năng lực; những công dân 

tốt, những cán bộ tốt, sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt 

Nam mới. 

Hồ Chí Minh cho rằng, mỗi con người đều có cái thiện và ác ở trong lòng, 

ta phải làm thế nào cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân. 

Thông qua giáo dục thì cái thiện trong mỗi con người sẽ ngày càng nhiều thêm 

và cái ác sẽ mất dần đi. Tuy vậy, Hồ Chí Minh không coi giáo dục là yếu tố vạn 

năng, là tất cả, mà chỉ là phần chủ đạo, phần nhiều. Người viết: 

“Ngủ thì ai cũng như lương thiện,  

Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền.  

Hiền dữ đâu phải là tính sẵn,  

Phần nhiều do giáo dục mà nên”. 

Để có những con người vừa “hồng” vừa “chuyên”, Hồ Chí Minh thường 

xuyên quan tâm việc xây dựng một nền giáo dục toàn diện và khẳng định: Nền 

giáo dục đó phải kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa đức dục, trí dục, thể dục, 

mỹ dục, nhằm đào tạo ra những con người có tri thức, có lý tưởng, có đạo đức, 

có sức khỏe, có thẩm mỹ. Người nói: “Trong việc giáo dục và học tập, phải chú 

trọng đủ các mặt: Đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, khoa 

học - kỹ thuật, lao động và sản xuất”.  

Trong hoàn cảnh đất nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược, 

vừa có chiến tranh, vừa có hòa bình, Hồ Chí Minh càng coi trọng vai trò của 

giáo dục. Người nói: “không có giáo dục, không có cán bộ, thì cũng không nói 

gì đến kinh tế, văn hóa” . Văn hóa, giáo dục là một mặt trận quan trọng trong 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống 

nhất nước nhà. Theo Người, xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển sản xuất, phát 

triển khoa học kỹ thuật và giáo dục - đào tạo gắn bó chặt chẽ với nhau. Muốn 

xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải tăng gia sản xuất. Muốn tăng gia sản xuất thì 

phải có kỹ thuật cải tiến. Muốn sử dụng kỹ thuật tốt thì phải có văn hóa. Người 

nhấn mạnh, nước nhà đang khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, mà muốn khôi 

phục kinh tế, phát triển văn hóa cần phải đào tạo cán bộ, cán bộ phải có văn hóa 

làm gốc. Bởi muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có học thức, “chủ nghĩa xã 

hội cộng với khoa học chắc chắn sẽ đưa loài người đến hạnh phúc vô tận”. Con 

người được giáo dục toàn diện sẽ trở thành những con người mới - chủ nhân 



 

 

 

16 

tương lai của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh. 

Đối với người cán bộ cách mạng, Hồ Chí Minh càng nhấn mạnh đến tầm 

quan trọng của giáo dục, bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc 

thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay cán bộ kém. Nội dung giáo dục 

cho cán bộ bao gồm: Giáo dục lý luận chính trị; giáo dục văn hóa, chuyên môn 

nghiệp vụ; giáo dục phong cách, đạo dức cách mạng. 

Giáo dục lý luận chính trị có ý nghĩa rất quan trọng vì nó trang bị cho 

người học lập trường giai cấp vô sản vững chắc, tin tưởng vào sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và dân tộc, và định hướng cho hành động của con người. Hồ 

Chí Minh nói: Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi; “Không học 

lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh 

dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách 

mạng”. 

Giáo dục văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ là rất cần thiết. Nếu không học 

tập văn hóa, không có trình độ văn hóa thì không thể tiếp thu khoa học kỹ thuật 

và chuyên môn nghiệp vụ. Nếu chỉ học văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ mà 

không học chính trị, thì như một mắt sáng một mắt mờ. 

Giáo dục phong cách, đạo đức cách mạng là yêu cầu đầu tiên của người 

cán bộ, bởi có đạo đức cách mạng thì mới hy sinh tận tụy, mới hoàn thành được 

nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. 

Ngày nay, nhân loại đang bước vào một nền văn minh trí tuệ, một nền 

kinh tế tri thức, một xã hội thông tin. Thế giới đang trong cuộc chạy đua về tốc 

độ trong hệ thống kinh tế - xã hội. Vì vậy, người ta nói, muốn biết tương lai một 

dân tộc ra sao hãy nhìn vào hiện tại xem dân tộc đó đang làm giáo dục như thế 

nào? Trong nền kinh tế tri thức, ưu thế không hoàn toàn lệ thuộc vào các nhân tố 

truyền thống như tài nguyên, đất đai, nhân công,… mà nhân tố có ý nghĩa quyết 

định là trí tuệ con người, là đội ngũ lao động chất lượng cao, là chất xám của các 

chuyên gia. Việt Nam muốn “sánh vai với các cường quốc năm châu”, trước tiên 

phải làm tốt chiến lược “trồng người” theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi 

bằng con đường phát triển giáo dục, phát triển năng lực sẵn có trong mỗi con 

người, chúng ta mới có thể đi tắt, đón đầu, phát huy thế mạnh của con người 

Việt Nam (yêu nước, ham học, thông minh, sáng tạo,…) để xây dựng và phát 

triển đất nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục trong việc phát 

huy nhân tố con người là kim chỉ nam để Đảng và Nhà nước ta xây dựng đường 

lối giáo dục và đào tạo trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất 

nước. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã xác định, 

cùng với khoa học công nghệ, “giáo dục là tương lai của dân tộc”, là “quốc sách 

hàng đầu”, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 

và là một động lực đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, vươn lên trình độ 

tiên tiến của thế giới. Giáo dục là tương lai của dân tộc, tức là tương lai của con 
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người, của mọi người, trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin “sự phát triển 

tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”. 

Hồ Chí Minh nói: “Muốn xã hội chủ nghĩa phải có người xã hội chủ nghĩa, 

muốn có người xã hội chủ nghĩa, phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa”. Trước hết 

ở đây là đào tạo, rèn luyện, xây dựng con người, là chiến lược “trồng người”, 

đồng thời phải tạo cơ sở vật chất kỹ thuật, tư tưởng, văn hóa - những tiền đề 

không thể thiếu được của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (năm 2001), Đảng ta một lần 

nữa khẳng định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “đầu tư cho giáo dục là đầu 

tư cho phát triển”, “phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực 

quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để 

phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng 

kinh tế nhanh và bền vững”. 

Sự nghiệp giáo dục của nước ta qua hơn hai mươi năm đổi mới đã thu 

được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện sứ mệnh nâng 

cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Tuy nhiên, đến nay, giáo 

dục nước ta vẫn chưa thực sự trở thành “quốc sách hàng đầu”, động lực quan 

trọng nhất cho phát triển; thậm chí còn không ít hạn chế, yếu kém, nhất là về 

chất lượng giáo dục và công tác quản lý. Để có thể cơ bản trở thành một nước 

công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Hội nghị Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng lần thứ sáu, khóa XI (tháng 10-2012) chủ trương “đổi mới căn bản 

và toàn diện giáo dục và đào tạo”, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế./. 

TS. Nguyễn Thị Kim Dung 

 

 

7. Đặng Quốc Bảo. Vị tướng tài danh và mong mỏi về công cuộc chấn 

hưng giáo dục / Đặng Quốc Bảo // http://www.gdtd.vn. – 2013. – Ngày 09 

tháng 10. 
 

VỊ TƯỚNG TÀI DANH VÀ MONG MỎI VỀ CÔNG CUỘC 

CHẤN HƯNG GIÁO DỤC  
 

Người đời thường gọi ông là “Tướng Giáp”, nhà chỉ huy, nhà lý luận 

quân sự xuất sắc của Việt Nam. Nhưng không chỉ thăng hoa trong nghiệp 

võ, với nghiệp văn – trong thời kỳ dạy học tại Hà Nội, là giáo sư Trường 

Thăng Long, được Đảng phân công phụ trách Ban dạy học của Hội truyền 

bá Quốc ngữ (1938) hay ở cương vị chỉ đạo công tác khoa học – giáo dục 

(1981 – 1985), người thầy Võ Nguyên Giáp đã có những luận bàn hết sức 

sâu sắc về giáo dục, về người thầy, nghề giáo và định ra những đường 

hướng cho một cuộc chấn hưng giáo dục. 

http://www.gdtd.vn/
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Người thầy – nhân tố quyết định chất lượng giáo dục 
Tác phẩm “Mấy vấn đề về khoa học và giáo dục” và bài viết tâm huyết 

“Đổi mới có tính cách mạng nền giáo dục và đào tạo của nước nhà”,  đã ghi lại 

nhiều ý kiến đặc sắc của đồng chí Võ Nguyên Giáp đề cập đến vấn đề phát 

triển khoa học – giáo dục Việt Nam. Nói về vị trí của người giáo viên, đội ngũ 

giáo viên của chế độ mới ngay từ năm 1986, ông đã lưu ý:  

“Trong công tác giáo dục đội ngũ giáo viên và cán bộ giáo dục là nhân 

tố quyết định đối với chất lượng giáo dục”. 

Chúng ta cần có kế hoạch và quy hoạch bồi dưỡng kịp thời đội ngũ giáo 

viên đương chức, đồng thời tiến hành thật tốt và khẩn trương cải cách công tác 

sư phạm để sớm có đội ngũ giáo viên đồng bộ, có đủ phẩm chất, có năng lực, 

tạo điều kiện phát huy tài năng sáng tạo của anh chị em, đáp ứng tốt nhất yêu 

cầu phát triển mới ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, trước mắt cũng như 

lâu dài. 

 
Cán bộ, giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội vui mừng được đón Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp về thăm trường 

Cùng với việc bồi dưỡng trình độ văn hóa, khoa học và năng lực giảng 

dạy, nghệ thuật sư phạm cho giáo viên, cần chú ý thích đáng tới việc bồi dưỡng 

nâng cao phẩm chất chính trị, lòng say mê thiết tha yêu nghề, năng lực và kết 

hợp nhà trường với cơ sở sản xuất của địa phương và khả năng vận dụng tri 

thức và kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Cần sớm hoàn thành và 

thực hiện tốt các chủ trương tiêu chuẩn hóa, đồng bộ hóa đội ngũ giáo viên và 

cán bộ giáo dục. 

Trong công tác củng cố và phát triển đội ngũ giáo viên, cần chú trọng 

khai thác và sử dụng một cách hợp lý lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật, cán 

bộ quản lý kinh tế, cán bộ giảng dạy ở các trường trung học chuyên nghiệp, 

CĐ, ĐH và công nhân kỹ thuật ở địa phương vào việc giảng dạy về lao động 

kỹ thuật, hướng nghiệp và dạy nghề. 
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Sớm hoàn thiện chương trình giáo dục và SGK theo mục tiêu đào tạo, 

phù hợp với hoàn cảnh đất nước. Đặc biệt chú ý tinh giản chương trình làm sao 

cho nội dung dạy và học vừa thiết thực trước mắt, vừa tính đến sự phát triển 

tương lai, bảo đảm các yêu cầu phổ thông, cơ bản, hiện đại, Việt Nam phát huy 

được óc sáng tạo và năng lực vận dụng tri thức vào hoạt động thực tiễn của học 

sinh; đồng thời đáp ứng yêu cầu hướng nghiệp, dạy kỹ thuật tổng hợp, dạy 

nghề. 

SGK cần được biên soạn khẩn trương, có chất lượng, chú ý vận dụng các 

kinh nghiệm giảng dạy tiên tiến của giáo viên giỏi và khai thác một cách hợp 

lý các thành tựu của SGK các nước trên thế giới… Trong khi chưa đủ SGK 

mới, Bộ Giáo dục cần kịp thời hướng dẫn thực hiện chương trình cải cách với 

SGK hiện hành. 

Bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật cho giáo dục là điều kiện rất quan trọng 

để nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân 

dân cùng làm”, “Trung ương và địa phương cùng làm”, nhiều địa phương đã 

nhanh chóng xây dựng được “trường ra trường, lớp ra lớp”, xây dựng được các 

trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, các trung tâm thí nghiệm thực 

hành. 

Trước mắt, chính quyền các cấp, đặc biệt là phường, xã, cần tập trung 

lực lượng xây dựng phòng học cho trường phổ thông cơ sở, chính quyền cấp 

quận, huyện phải ra sức chăm lo cho các trường phổ thông trung học có đầy đủ 

cơ sở thí nghiệm, hướng nghiệp, học nghề và thực hành sản xuất. Ngành Giáo 

dục cùng với địa phương cần có kế hoạch từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa 

và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật cho giáo dục. Từng bước đưa các 

phương tiện kỹ thuật hiện đại, kể cả máy tính điện tử và sử dụng rộng rãi các 

phương tiện thông tin đại chúng vào công tác giáo dục trong nhà trường cũng 

như ngoài xã hội. 

Vấn đề chăm lo đời sống giáo viên, trong hoàn cảnh hiện nay, có ý nghĩa 

rất lớn đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục. Đảng và Nhà nước tuy đã 

hết sức quan tâm, nhưng do điều kiện khó khăn về kinh tế nên những chế độ 

chính sách đã ban hành cũng chưa cải thiện được bao nhiêu đời sống của giáo 

viên. Vì vậy, ngành Giáo dục phải cùng với các địa phương có biện pháp tích 

cực chăm lo, giúp đỡ các thầy giáo, cô giáo tăng thêm thu nhập một cách chính 

đáng. Nhà trường cần đặc biệt chú ý nghiên cứu những hình thức thích hợp để 

tổ chức sản xuất cải thiện đời sống”. 

Nhận thức đúng sức mạnh của giáo dục 
Tháng 9/2007, khi đề cập các nhiệm vụ cấp bách của công cuộc đổi mới 

có tính cách mạng nền GD&ĐT nước nhà, đồng chí Võ Nguyên Giáp lưu ý: 

“Đào tạo đội ngũ thầy giáo có trình độ quốc tế là vấn đề quyết định để đổi mới, 

hiện đại hóa nền giáo dục nước nhà. Coi trọng việc lựa chọn đúng cán bộ quản 

lý giáo dục, nhất là chức Bộ trưởng, hiệu trưởng các trường ĐH lớn và giám 

đốc Sở GD&ĐT. Những cán bộ ấy phải là những người có tâm và có tầm, có 
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 phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ năng động, sáng tạo, không bảo thủ giáo 

điều, có uy tín, có cách làm việc tập hợp được được nhân tài, phát huy được trí 

tuệ của chuyên gia giỏi, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục”. 

Nói về mối quan hệ giữa việc tạo ra đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ 

cao – giảng viên đại học – tác động đến chất lượng giáo dục phổ thông và dạy 

nghề, đồng chí Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh:  

“Cần triển khai tích cực công tác phát hiện, tuyển chọn nhân tài, tổ chức 

đào tạo trong nước và ngoài nước để sớm có một đội ngũ cán bộ khoa học có 

trình độ cao, bồi dưỡng thành đội ngũ giảng viên đại học, đáp ứng yêu cầu bảo 

đảm chất lượng của cấp đại học. Nâng cao chất lượng cấp đại học là cơ sở để 

nâng cao chất lượng cấp THPT và dạy nghề”.  

Đồng chí Võ Nguyên Giáp tha thiết với công cuộc chấn hưng giáo dục. 

Ông thường nhắc nhở các cấp có thẩm quyền và những người có trách nhiệm 

của ngành Giáo dục nhận thức đúng sức mạnh của giáo dục. Theo ông, giáo 

dục là mục đích của cuộc sống, vì con người, vì cuộc sống, không chỉ có sứ 

mệnh nâng cao dân tri, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài mà còn có sức 

mạnh tạo ra những định hướng giá trị về văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ và tinh 

thần thúc đẩy sự phát triển tiến bộ cả xã hội.  

Đồng chí nhắc nhở: “Mục tiêu cao nhất của giáo dục là chuẩn bị những 

người chủ hiện tại và tương lai của xã hội, những người sẽ quyết định vận 

mệnh của đất nước và của chính bản thân mình”. 

PGS. Đặng Quốc Bảo 

 

 
8. Phạm Thị Nhung. Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý / Phạm 

Thị Nhung // http://xaydungdang.org.vn. – 1012. – Ngày 19 tháng 11. 
 

NGHỀ CAO QUÝ NHẤT TRONG CÁC NGHỀ CAO QUÝ 
 

Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng 

đạo là nét đẹp văn hoá ngàn đời của dân tộc 

Việt Nam. Truyền thống ấy thể hiện bằng 

thành tích học tập, tình cảm, sự kính trọng, 

lòng biết ơn của lớp lớp thế hệ học trò 

giành cho người thầy và còn được đúc kết 

thành tục ngữ, thành ngữ lưu giữ suốt chiều 

dài lịch sử dân tộc: “Nhất tự vi sư, bán tự vi 

sư”; “Không thầy đố mày làm nên”; “Muốn 

sang thì bắc cầu Kiều/Muốn con hay chữ thì 

yêu kính thầy”… để tỏ lòng trân trọng, thành kính của xã hội dành cho nhà giáo. 

Vì vậy, Ngày Nhà giáo Việt Nam (hay ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) 

được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 không chỉ là dịp để Ngành Giáo 
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dục tôn vinh những người hoạt động trong ngành, học trò thể hiện lòng thành 

kính “tôn sư trọng đạo” mà còn là dịp để xã hội tôn kính, tri ân những người đã, 

đang gắn bó với nghề dạy học - “Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, 

nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”. 

Những người làm “Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý…” từ xưa 

đến nay dù ít tuổi hay cao tuổi, dù khoa bảng hay chỉ là thầy đồ đều được nhân 

dân kính trọng, tôn quý, vị nể và được ví như “cây thông trên sườn núi, cây quế 

giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời”. Người 

thầy mọi thời đại đều xác định nghề của mình là một nghề cao quý, thiêng liêng 

và luôn coi đối tượng lao động của mình là nhân cách, tâm hồn, thể chất con 

người nói chung và của một thế hệ nói riêng. Công cụ lao động của nghề dạy 

học chủ yếu bằng bản thân con người - toàn bộ nhân cách của thầy. Phương 

pháp lao động của người thầy là phương pháp nêu gương, cảm hoá đối tượng 

bằng tư tưởng, tình cảm, tri thức của mình… để tạo ra “sản phẩm” vừa uyên 

thâm về tri thức, vừa thấu hiểu đạo lý làm người. Sản phẩm đó không giống như 

chiếc áo của anh thợ may, chiếc bàn của anh thợ mộc hay một vật dụng cụ của 

một người thợ nào khác mà chính là con người. Con người có ý thức, con người 

biết vận dụng tri thức kỹ năng, kỹ xảo và bắt nhịp với thời đại. Con người độc 

lập, tự chủ và sáng tạo. Con người theo đúng nghĩa - “tâm, tài, tầm”! Sản phẩm 

làm ra của người thầy không thể đem so sánh với bất kỳ nghề nào trong xã hội! 

Bởi, nếu những ngành nghề khác vẫn cho phép xảy ra khả năng có những sản 

phẩm phạm lỗi kỹ thuật thì nghề dạy học không thể và không bao giờ được phép 

tạo ra những sản phẩm bị lỗi để rồi “sản phẩm” đó trở nên vô dụng. Vì vậy, lao 

động của người thầy đòi hỏi phải hết sức cẩn trọng, khoa học, nghiêm túc, đặc 

biệt phải có một cái tâm trong sáng để tạo dựng nên nhân cách con người, đáp 

ứng ngày càng cao yêu cầu của sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Trách nhiệm của 

người thầy đối với sự nghiệp “trồng người” là vô cùng lớn lao! Giáo sư Nguyễn 

Văn Lê từng viện dẫn lời một nhà tư tưởng nói về nghề dạy học: ”Nếu người thợ 

kim hoàn làm hỏng một đồ vàng bạc thì anh ta có thể đem ra nấu lại. Nếu một 

viên ngọc quý bị hư thì có thể phá bỏ… Làm hư một con người là một tội lớn, 

một lỗi lầm lớn không thể nào chuộc được”. 

Lịch sử dân tộc ta đã lưu danh những bậc thầy “đức cao vọng trọng” - tấm 

gương sáng ngời về cốt cách thanh cao; không bị cám dỗ bởi tiền tài và danh 

vọng. Tên tuổi những nhà giáo nổi tiếng ấy tuy không được ghi danh trong bảng 

vàng bia đá nhưng đã làm rạng danh nền giáo dục nước nhà, khắc sâu trong tâm 

khảm mỗi người dân Việt Nam và được lưu truyền mãi mãi. Dân tộc ta không 

bao giờ quên hình ảnh nữ nhà giáo đầu tiên vào thế kỷ XV là bà Ngô Chi Lan, 

quê ở Phù Lỗ, Kim Hoá, Sóc Sơn đã được vua Lê Thánh Tông mời vào cung 

dạy học. Thầy Đỗ Năng Tế là thầy giáo của hai Bà Trưng - những phụ nữ đầu 

tiên của dân tộc dựng cờ khởi nghĩa, chống lại ách đô hộ của phong kiến phương 

Bắc. Các thầy Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn 

Thiếp, Lê Đình Diên, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Sinh 
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Sắc… đều là những tấm gương tiêu biểu về nhân cách ngời sáng của người thầy 

mẫu mực, tài giỏi, ngay thẳng, cương trực, không màng danh lợi. Thầy Nguyễn 

Đình Chiểu còn được nhân dân ta mệnh danh là nhà giáo cầm bút đánh 

giặc: Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. 

  Lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 

đã từng dạy học ở trường Dục Thanh - Phan Thiết. Dù thời gian thầy Thành dạy 

học ở đây rất ngắn nhưng đã khai sáng tâm hồn học trò về đạo lý, lòng yêu 

nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc qua mỗi bài giảng. Người cũng chính là 

người thầy đầu tiên truyền lý tưởng cộng sản, con đường cứu nước giải phóng 

dân tộc theo Chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường Cách mạng Tháng Mười Nga 

đến các thanh niên Việt Nam tại Quảng Châu - Trung Quốc. Các thế hệ học trò 

của thầy không những cùng thầy sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn 

đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người thầy - 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kỳ vọng, tin tưởng vào thế hệ trẻ Việt Nam, vì vậy, 

trong lễ khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 

Người căn dặn: ”Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc 

Việt Nam có trở nên vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay 

không, chính là nhờ công học tập của các cháu”.   

Tiếp tục con đường người thầy đã chọn, những học trò xuất sắc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, 

Tổng Bí thư Trường Chinh… trước khi trở thành nhà lãnh đạo tài ba của đất 

nước đã từng làm nghề “ươm mầm xanh” ở một số trường học. Họ tiếp tục sự 

nghiệp mà người thầy vĩ đại của dân tộc để lại, không chỉ cùng toàn Đảng, toàn 

quân, toàn dân viết nên những chiến công chói lọi ở thế kỷ XX mà còn từng 

bước đưa nền giáo dục nước nhà sánh vai cùng bạn bè năm châu. Nhà giáo Đặng 

Thai Mai, Trần Văn Giàu, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Ngọc Ký… và biết bao tấm 

gương người thầy đã trở thành thần tượng, làm rung động triệu triệu trái tim, 

khối óc các thế hệ học sinh, sinh viên trong và ngoài nước. Họ đã cống hiến hết 

mình không chỉ cho sự nghiệp giáo dục mà còn cống hiến suốt cả cuộc đời cho 

sự nghiệp cách mạng, đưa dân tộc ta đến bến bờ vinh quang như hôm nay. Tên 

tuổi nhiều nhà giáo đã được dùng đặt tên cho các trường học, đường phố, công 

trình, giải thưởng của các cuộc thi và trở thành biểu tượng sáng ngời về trí tuệ, 

nhân cách người thầy! 

Trong những cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, lớp lớp thầy giáo trẻ 

theo tiếng gọi của lý tưởng cách mạng cao đẹp đã ra trận, cống hiến sức lực và 

trí tuệ của mình cùng các thế hệ cha anh viết nên bản hùng ca bất tử, khắc ghi 

tên mình vào trang sử vẻ vang của dân tộc. Ở lại hậu phương, các thế hệ người 

thầy tiếp tục truyền lửa đến học trò, để rồi từ bục giảng, chính các thầy cô lại 

nhen nhúm, khơi dậy lòng yêu nước, chí căm thù giặc, nuôi dưỡng lý tưởng 

sống cao đẹp cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Mỗi bài giảng của thầy như 

thôi thúc học trò tiếp bước cha anh, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, xếp 

bút nghiên lên đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, thực hiện lý tưởng cao 
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đẹp “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Những người thầy cầm súng đã góp 

một phần không nhỏ tạo nên “dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ”. 

Đất nước hòa bình, thống nhất, vượt lên bao vất vả, lo toan của cuộc sống 

thường nhật, hình ảnh người thầy vẫn hiện lên sáng ngời, kiên trì thắp lửa, 

truyền đạt tri thức, sưởi ấm tâm hồn thế hệ tương lai với nghĩa cử cao đẹp “tất cả 

vì học sinh thân yêu”. Nhiều thầy, cô giáo đi theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước 

cũng là lương tâm, trách nhiệm đã từ bỏ cuộc sống đầy đủ vật chất chốn “đô 

hội”, không quản ngại nắng mưa, tình nguyện “cõng chữ lên non”, mang ánh 

sáng của con chữ đến với học sinh và kiến thức xây dựng kinh tế đến đồng bào 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giúp họ vượt lên rào cản hủ tục, 

thoát khỏi cái nghèo, cái đói. Họ là những người thầy kiên trì, miệt mài và tảo 

tần, quyết tâm mang “hạt” chữ lên đại ngàn để ươm trồng, tưới bằng những 

dòng nước hy vọng và niềm tin mãnh liệt vào tương lai thoát khổ, thoát nghèo 

của đồng bào ở vùng khó khăn nhất đất nước. Không ít các thế hệ giáo viên đã 

cống hiến và gắn bó cả quãng đời thanh xuân của mình ở vùng biên giới, hải đảo 

xa xôi và đã trở thành “hoa của núi rừng!”. Sự hy sinh thầm lặng của họ thật cao 

cả và đáng trân trọng biết bao! 

Cả nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập 

quốc tế, Đảng ta coi giáo dục là “Quốc sách hàng đầu”, đầu tư cho giáo dục là 

đầu tư cho sự phát triển, trong đó vị trí người thầy được coi là nhân vật trung 

tâm của quốc sách ấy. Vì vậy, vị trí, vai trò, trọng trách của người thầy đối với 

nền giáo dục nước nhà càng hết sức quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất 

lượng nguồn nhân lực của đất nước cũng như hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên 

trường quốc tế. Sứ mệnh của người thầy hôm nay vừa đảm đương trọng trách 

đào tạo ra nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững vừa 

góp phần không nhỏ vào quá trình hình thành nhân cách con người Việt Nam 

giàu lòng yêu nước, có tinh thần tự hào với truyền thống văn hoá, lịch sử ngàn 

năm của dân tộc. “Sản phẩm” của người thầy làm ra cũng chính là “vũ khí” bách 

chiến, bách thắng - nhân tố trọng yếu, cơ bản để bảo đảm an ninh, chính trị quốc 

gia trong quá trình hội nhập. Kỳ vọng lớn vào thế hệ người thầy, Phó Thủ tướng 

Nguyễn Thiện Nhân “mong các nhà giáo phát huy niềm tự hào về vị trí nghề 

nghiệp cao cả của mình, vừa cống hiến tốt nhất cho xã hội, đồng thời đóng góp 

trí tuệ của mình cho việc tiếp tục đổi mới nhanh, mạnh mẽ của hệ thống giáo 

dục nước nhà và nhà trường của chính mình, làm cho ngành giáo dục phát triển 

xứng đáng với niềm mong mỏi của nhân dân, của Đảng, Nhà nước và cũng là 

mong mỏi của chính các thầy, cô giáo”. 

Trước yêu cầu đòi hỏi của xã hội đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà, 

những cuộc vận động của ngành giáo dục trong thời gian qua như: “Kỷ cương, 

tình thương, trách nhiệm”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 

“Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng về tinh thần học tập và sáng 

tạo”… đã được xã hội hưởng ứng, nâng cao vị thế của ngành giáo dục. Các nhà 

giáo đều hiểu rằng ngoài kiến thức, nhân cách - tấm gương để thuyết phục học 
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sinh và phụ huynh còn phải có lòng nhiệt huyết, tình thương và trách nhiệm - 

yếu tố quyết định chất lượng giáo dục của nước nhà. Do vậy, trước tác động lớn 

của thời kỳ hội nhập và mặt trái của cơ chế thị trường, những người thầy tâm 

huyết vẫn kiên định, vững vàng bản lĩnh, giữ vững cốt cách của nhà giáo. Ánh 

sáng của lương tri luôn rọi chiếu, cùng với ngọn lửa trí tuệ và tình yêu thương 

của người làm nghề “trồng người” đã luôn vun đắp cho người thầy vững tin 

vào”nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Xã hội cảm 

phục và tự hào trước sự đóng góp, hy sinh to lớn của bao thế hệ thầy, cô giáo - 

người đã không quản khó khăn, gian khổ góp phần đào tạo nên những thế hệ 

người Việt Nam vừa “hồng”, vừa “chuyên” đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

  Sự tri ân của xã hội với những người theo nghiệp làm “người chèo đò 

đưa khách qua sông!”, gắn bó với sự nghiệp “trồng người” là nét đẹp văn hoá 

truyền thống ngàn đời của dân tộc ta, góp phần bồi đắp và tô đậm truyền thống 

văn hóa “tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam lên tầm cao mới. Mỗi dịp kỷ 

niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11, trước sự quan tâm của toàn xã 

hội, niềm vui, hạnh phúc lại trào dâng, rạng ngời trên mỗi gương mặt thầy cô - 

điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh, lòng yêu nghề và khát khao 

cống hiến của các thầy cô đối với sự nghiệp giáo dục. Đó là niềm vinh dự, tự 

hào về vị trí, vai trò của mình đối với sự nghiệp “trồng người”! Nhưng trách 

nhiệm cũng không kém phần lớn lao, nặng nề, trăn trở của mỗi người thầy: làm 

sao để hình ảnh người thầy mãi mãi là khuôn mẫu, chuẩn mực của xã hội, lời nói 

và hành động của thầy trở thành “khuôn vàng thước ngọc”, là tấm gương sáng 

để mọi thế hệ học trò học tập và noi theo, đồng thời để xứng đáng với sự tôn 

vinh của xã hội: “Dưới ánh sáng mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề 

dạy học”. “Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, 

nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo”! 

 Phạm Thị Nhung 
 

 

9. Minh Tư. Phẩm chất người thầy / Minh Tư // http://www.gdtd.vn. –

2013. – Ngày 8 tháng 9. 
 

PHẨM CHẤT NGƯỜI THẦY  
 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “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 hoá”. Câu nói rất đỗi giản dị nhưng càng suy ngẫm chúng ta 

càng thấy giá trị, tầm quan trọng của người thầy. 
1. Người giáo viên phải có trí tuệ và tài năng mới có thể đào tạo được 

những thế hệ công dân, cán bộ có tài cho xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 

rằng, một người thầy giáo giỏi không có nghĩa là phải tinh thông tất cả mọi lĩnh 

http://www.gdtd.vn/
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vực, hiểu trọn tri thức nhân loại. Tuy nhiên, người giáo viên cần không ngừng 

trau dồi kiến thức, đặc biệt phải thạo lĩnh vực chuyên môn của mình, đáp ứng 

ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Chính vì vậy, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 

không được bằng lòng với kiến thức đã có. Người nói: “Giáo viên cũng phải tiến 

bộ cho kịp thời đại thì mới làm được nhiệm vụ, chớ tự mãn cho mình giỏi rồi thì 

dừng lại mà dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, tự đào thải mình trước”. 

Bác từng nhắc nhở: Trong sự nghiệp trồng người, đội ngũ giáo viên nếu 

chỉ có tài thôi thì chưa đủ, ngoài trí tuệ, tài năng, người giáo viên phải có đạo 

đức.  

Bác luôn nhấn mạnh: “Người có tài mà không có đức thì là người vô 

dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Đối với đội ngũ nhà 

giáo, tài là sự am hiểu, vốn tri thức, vốn kinh nghiệm thực tiễn của người thầy, 

đức là tư cách, tình yêu thương, trách nhiệm của người thầy đối với nghề, với 

các em học sinh… Chính vì thế, Người nhắc các nhà giáo: Dạy cũng như học 

đều phải biết chú trọng cả tài và đức.  

Và không chỉ nhấn mạnh việc xây dựng năng lực, phẩm chất của đội ngũ 

nhà giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn quan tâm đến việc xây dựng môi trường 

giáo dục lành mạnh, đoàn kết, dân chủ, bình đẳng, tương trợ. Người nói: “Trong 

trường cần có dân chủ, đối với mọi vấn đề thầy và trò cùng nhau thảo luận, ai có 

vấn đề gì đều thật thà phát biểu, điều gì chưa thông suốt thì hỏi, bàn cho thông 

suốt, dân chủ nhưng trò phải kính thầy, thầy phải quý trò, chứ không phải Cá đối 

bằng đầu”. 

 

 
 

Trong quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã là nhà giáo phải yêu 

người, yêu nghề, yêu trường, yêu chủ nghĩa xã hội, điều này có ảnh hưởng trực 

tiếp đến chất lượng giáo dục - đào tạo. Yêu nghề, yêu người là cơ sở để các thầy, 
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cô yên tâm công tác, say mê, toàn tâm, toàn ý với công việc; biết vươn lên, nâng 

cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. 

Bên cạnh việc nêu lên những điều mà nhà giáo phải làm cho tốt, Người 

dặn dò thêm: Các thầy, cô giáo không được đánh mất phẩm chất của mình, dù 

hoàn cảnh nào cũng phải là tấm gương cho học sinh noi theo, tránh thái độ thờ ơ 

đối với xã hội, xa rời đời sống thực tế, lười biếng trong học tập và nâng cao trình 

độ, thái độ kèn cựa địa vị, xem nhẹ công việc của mình, thiếu tinh thần xây dựng 

tập thể,... 

2. Thời kỳ đổi mới đòi hỏi sản phẩm giáo dục phải có phẩm chất, có năng 

lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Vì lẽ đó, phẩm chất và nhân cách nhà giáo cũng 

được quy định thêm bởi nhiều yếu tố, nhưng cốt lõi vẫn là tri thức và lòng yêu 

thương học sinh. Nhà giáo có thâm niên hay mới vào nghề muốn tồn tại và phát 

triển nghề nghiệp thì phải luôn có ý thức gia tăng hàm lượng tri thức trong tư 

duy và bồi đắp thêm tình thương yêu, tinh thần trách nhiệm trong việc giáo dục 

thế hệ trẻ.  

Nói cách khác, phẩm chất “hồng” và “chuyên” của người thầy ngày nay 

phải được thể hiện rõ bằng chính những việc làm cụ thể. Ở trên lớp, đòi hỏi 

người thầy phải cung cấp đủ lượng kiến thức, bảo đảm cho học sinh tiếp thu 

được kiến thức bằng sự hướng dẫn tận tâm chứ không chỉ là giảng bài. Để kích 

thích tư duy học sinh tự suy nghĩ, tự tìm tòi, khám phá, đòi hỏi người thầy phải 

đầu tư, cập nhật kiến thức trong soạn giảng; hướng vào từng cá nhân, kiên trì 

dành nhiều thời gian mới phát hiện được điểm mạnh, điểm yếu của từng học 

sinh… 

Ở ngoài lớp, người thầy phải nâng cao trình độ lý luận chính trị, là tấm 

gương tiên phong, nhiệt huyết cho học sinh noi theo.Khi sinh hoạt tổ chuyên 

môn, phối hợp với các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giám thị… để 

đánh giá học lực, hạnh kiểm học sinh, đòi hỏi người thầy phải nghiêm túc, chính 

xác bằng cái tâm của mình. Đối với việc chuyển tải, cung cấp, hướng dẫn các 

bài tập, tài nguyên kiến thức ngoài chương trình, sách giáo khoa nhằm kích thích 

tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu khoa học cho học sinh, đòi hỏi người thầy phải 

đầu tư nghiên cứu, học tập, cập nhật bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ 

chuyên môn. 

Người thầy phải có thế giới quan khoa học đúng đắn, có định hướng thái 

độ, hành vi ứng xử trước các vấn đề về thế giới tự nhiên, thực tiễn xã hội nghề 

nghiệp; phải đổi mới, sáng tạo trong dạy học trước vô vàn kiến thức, nguồn tài 

nguyên khoa học kỹ thuật vô tận; say mê, bền bỉ, cần cù, nghiêm túc và sáng tạo 

trong lao động sư phạm… Ngoài ra, người thầy cũng cần phải cương quyết đấu 

tranh loại trừ những biểu hiện chạy theo thành tích, xúc phạm đến nhân cách và 

thân thể học sinh, hoặc cố kiếm tiền bằng mọi hình thức, tự đánh mất mình, làm 

ảnh hưởng chung đến uy tín của đồng nghiệp, mất lòng tin của xã hội. Đặc biệt, 

nhà giáo phải không ngừng nêu cao đạo đức, tác phong gương mẫu, thương yêu, 
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gần gũi học sinh, gắn bó, đoàn kết với đồng nghiệp, thực sự là tấm gương sáng 

cho học sinh noi theo. 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Óc những người tuổi trẻ trong sạch 

như một tấm lụa trắng, nhuộm xanh thì nó sẽ xanh, nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ, vì 

vậy sự học tập ở nhà trường có ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh 

niên và tương lai của thanh niên là tương lai của nước nhà”. Do đó “Thầy tốt 

thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu”...  

Minh Tư 

 

 

10. Bạch Dương. Thầy cô lặng lẽ “đưa những chuyến đò sang sông” / 

Bạch Dương // http://laodong.com.vn. – 2011. – Ngày 19 tháng 11. 
 

THẦY CÔ LẶNG LẼ 

“ĐƯA NHỮNG CHUYẾN ĐÒ SANG SÔNG” 
 

Mặc dù đâu đó còn có những hình 

ảnh chưa hay, con người chưa đẹp về 

người thầy, nhưng lòng nhân ái, trí tuệ, 

tài năng vẫn là phẩm chất cao đẹp của 

những người đang hàng ngày đứng trên 

bục giảng. Những con đò vượt thời gian 
“Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là 

thầy” – câu đúc kết này của ông cha đã có 

từ hàng thế kỷ trước và đến bây giờ, nó 

vẫn là kim chỉ nam cho mọi thế hệ học trò. Có đứa trẻ nào trưởng thành mà 

không qua bàn tay dìu dắt của một người thầy nào đó, dù đó là người thầy trong 

trường học hay trường đời. Còn nhớ, cô giáo dạy văn của tôi đã từng nói: Nghề 

giáo thường được nói đến như nghề lái đò và thầy cô được ví như những người 

đưa đò. Những chuyến đò âm thầm chở từng lớp người, từng lớp học trò ngày 

ngày đến bến bờ tri thức. Trên con đường đó, không phải lúc nào cũng được 

suôn sẻ, đôi khi là sóng dữ, là trở ngại. Thế nhưng, vì tình thương yêu bao la của 

chính mình như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim đã giúp người lái đò vững tay 

chèo tiếp tục cầm lái. 

Cô giáo của tôi kể rằng, tốt nghiệp ĐH Sư phạm, cô được phân công về 

miền núi dạy học. 7 năm bám bản, bám trường, không biết bao nhiêu đêm khóc 

vì học trò bỏ lớp, không biết bao nhiêu ngày trèo núi, băng rừng, vào từng làng, 

từng bản để vận động các em đến trường, cùng các em chống lại cái lạnh, cái đói 

để không chìm vào cái dốt. Chính những năm tháng không thể quên đó là ngọn 

http://laodong.com.vn/
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lửa để cô luôn cháy với nghề, giúp cô vượt qua được những thăng trầm trong 

suốt cuộc đời dạy chữ, dạy người của mình. 

Cô bảo, làm nghề đưa đò không đòi hỏi người đi đò phải nhớ công ơn của 

mình bởi đó là trách nhiệm của mỗi người khi bước chân vào con đường này. 

Đã ai hiểu được thầy cô? 
Không ít giáo viên hiện nay tâm sự: Niềm mong ước lớn nhất của người 

làm thầy là “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, tức là chỉ toàn tâm toàn ý 

cho giảng dạy, không phải đau đầu với những học sinh trốn học, đánh nhau… 

Vẫn biết rằng tuổi học trò là nghịch ngợm, bởi người thầy, người cô nào 

không từng trải qua một thời áo trắng, một thời cắp sách đến trường, thế nhưng 

do xã hội bây giờ quá phức tạp nên dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng có 

thể gây nên hậu quả lớn. 

Cũng là trốn học, cúp tiết, trước đây là nghịch ngợm thì bây giờ là sự sa đà 

vào những cám dỗ như game online, đi bụi. Cũng là tức nhau thì gây gổ nhưng 

bây giờ là những video clip được quay một cách thản nhiên để tung lên mạng… 

Và lúc đó, người thầy, người cô là những người đầu tiên thấy mình có trách 

nhiệm, có lỗi. 

Công việc của người thầy bây giờ không chỉ đơn giản là lên lớp, giảng bài 

mà còn hàng núi những việc không tên khác. Trách nhiệm lớn, công việc nhiều 

nhưng mấy ai ghi nhận những đóng góp âm thầm đó? 

Không thể phủ nhận những hình ảnh chưa hay, những hành vi chưa đẹp của 

giáo viên này hay cô giáo kia, nhưng đừng đánh đồng tất cả, đừng “con sâu bỏ 

rầu nồi canh” bởi khoảng lặng vô hình mà những người thầy, người cô đang 

ngày ngày âm thầm cống hiến kia là vô giá. 

Trên một diễn đàn của sinh viên, có bạn đã từng viết: “Nếu được ví như 

một nốt nhạc thì Thầy Cô sẽ là nốt trầm xao xuyến, êm đềm nhưng dai dẳng 

lòng người. 

Nếu là một nhạc cụ thì họ là sáo vi vu những giai điệu nhẹ nhàng khó quên. 

Nếu được ví như một đồ vật, họ như một chuông gió lặng lẽ rung trong gió 

với những giai điệu tí tách không tên. 

Nếu là một thứ vật chất không tồn tại, họ như một cơn gió nhẹ thoảng qua 

âm thầm mang yêu thương thì thầm bên tai những âm thanh vang vọng mãi cuộc 

đời mỗi người”. 

Bạch Dương 

 

11. Vũ Dương Ninh. Thầy dạy Sử làm nên lịch sử / Vũ Dương Ninh // 

http://www.gdtd.vn . – 2012. – Ngày 10 tháng 10. 
 

THẦY DẠY SỬ LÀM NÊN LỊCH SỬ 
 

Thật khó có thể đọc hết những lời ngợi ca Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

vào mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 hay Mùa Xuân 1975 

http://www.gdtd.vn/
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và cho đến hôm nay, khi trái tim Ông đã ngừng đập, con người huyền thoại 

đi về Thế giới Người Hiền thì những lời hay ý đẹp dành cho Ông càng nở rộ 

trên những bản tin, những trang mạng khắp hoàn cầu.     

Vị thống soái của mọi thời đại 
Với những chiến công của hai cuộc kháng chiến cứu nước, Võ Nguyên 

Giáp được ngưỡng mộ như “một trong những thống soái lớn nhất của mọi thời 

đại” (nhà sử học người Anh Peter Mac Donald), “một thiên tài quân sự lớn 

nhất của thế kỷ XX và một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của tất cả 

các thời đại” (nhà sử học người Mỹ Cecil Curry). Các bộ sách lớn của nhiều 

nước xếp Ông vào hàng các danh tướng tài ba của thế giới, từ thời cổ đại tới 

hiện đại ngày nay.  

Nhưng có lẽ, đứng về tính chất của cuộc chiến tranh nhân dân chống lại 

một cường quốc đầy tham vọng đã từng chinh phục một phần thế giới, thì có 

thể thấy ở Ông những phẩm chất và tài năng của một Lão tướng Kutuzov nước 

Nga cách nay vừa tròn hai thế kỷ. Đạo quân hùng hậu của Napoléon đã từng 

buộc các vương triều châu Âu đầu thế kỷ XIX phải rạp mình khuất phục nhưng 

chỉ khi đến nước Nga mới phải dừng chân, quay đầu tháo chạy. 

Nguyên soái Kutuzov đã động viên nhân dân Nga bước vào cuộc Chiến 

tranh Vệ quốc, chặn đứng đạo quân xâm lược đầy kiêu hãnh ở trận địa 

Borodino để từ đó, đảo ngược thế cờ, lần lượt giải phóng quê hương. Rồi ở 

nước Nga hiện đại giữa thế kỷ XX, tài cầm quân của vị tướng nổi danh Zukov 

đã đẩy lùi hàng quân đoàn phát xít ra khỏi bờ cõi, giải phóng quê hương Xô 

Viết và một số nước Đông Âu.  

 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo dõi diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ  (Ảnh tư liệu) 
 

Cuộc Thế chiến thứ hai kết thúc lại là lúc bắt đầu một cuộc chiến tranh 

không cân sức của dân tộc Việt Nam chống hai đế quốc là Pháp và Mỹ. Với 
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đường lối chiến tranh nhân dân, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp cùng các nhà 

lãnh đạo khác đã thức tỉnh cả một dân tộc đứng lên giành Độc lập – Thống 

nhất và quyết chiến đấu để bảo vệ nền Độc lập – Thống nhất ấy. Hòa trong tinh 

thần quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Võ 

Nguyên Giáp được tôn vinh là nhà quân sự thao lược, đức trọng tài cao và giản 

dị hơn, được kính yêu như người Anh Cả của quân đội, người con trung hiếu 

của nhân dân. 

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã từng ghi những trang oanh liệt với chiến 

công của Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn trong thế kỷ XIII ba lần đánh thắng 

quân Nguyên. Và đến nay, trong ba mươi năm, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp 

cùng đội quân Nhân dân đã lập nên chiến công rực rỡ bảo vệ non sông, tô đậm 

truyền thống đấu tranh vì Độc lập – Thống nhất, vì Hạnh phúc – Tự do. 

Những nhắc nhở về việc dạy – học Lịch sử trong nhà trường 
Có lẽ chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ không đầy đủ nếu không 

thấy rằng cả trước và sau khi đảm lãnh trách nhiệm của vị Tổng tư lệnh quân 

đội, Ông đã là một nhà báo, nhà giáo, nhà sử học và nhà lãnh đạo khoa học. 

Ông tham gia viết báo Tiếng Dân và trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ, ông trở 

thành cây bút chủ lực trong các tờ Hồn trẻ, Lao động, Tập hợp, Tiếng nói của 

chúng tôi …, tờ nọ tiếp tờ kia. 

Người thầy dạy Sử ở trường Thăng Long năm xưa đã truyền thụ cho 

nhiều thế hệ học sinh tinh thần yêu chuộng Tự do của Cách mạng Pháp, tôn 

trọng Công lý của Cách mạng Mỹ và nhất là tinh thần yêu nước, bất khuất 

trong đấu tranh giành độc lập của các thế hệ cha ông. 

 Từ những giờ giảng Sử, Ông đi vào thực tế cuộc sống để nghiên cứu 

thực trạng của đất nước. Năm 1937 Ông cho xuất bản cuốn Vấn đề Dân cày 

(viết chung với Trường Chinh), và năm 1939, ra mắt cuốn Vấn đề Dân tộc ở 

Đông Dương. Những cuốn sách đó trình bày rõ quan điểm tiên tiến về vấn đề 

nông dân và vấn đề dân tộc ở nước ta dưới thời thuộc địa và phong kiến, từ đó 

nhìn nhận nguồn gốc sức mạnh của nhân dân.  

Ở đây, sự gắn kết giữa sử học và lý luận đã góp phần soi rọi con đường 

đi của cách mạng Việt Nam. Ông luôn được giới sử học kính trọng và tin cậy, 

mời làm đồng Chủ tịch danh dự của Hội khoa học lịch sử Việt Nam (cùng Giáo 

sư, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu). 

Trong những buổi gặp mặt và làm việc với Hội, Ông thường nhắc nhở 

nhiệm vụ giảng dạy và học tập lịch sử trong nhà trường, hỏi han cặn kẽ từng 

chi tiết về việc dạy và việc học môn Lịch sử, gợi mở nhiều điều cần khắc phục 

và làm ngay. Ông rất quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy các di sản lịch sử - 

văn hóa, đặc biệt di tích Cố đô Cổ Loa và Hoàng thành Thăng Long, góp ý về 

việc gìn giữ “ngôi mộ Tổ nghìn năm Thăng Long Hà Nội, kết tinh lịch sử văn 

hóa của cả dân tộc”. 

Từ những năm 80, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chuyên tâm nghiên cứu 

các vấn đề khoa học kỹ thuật và giáo dục. Tập hợp một lực lượng đông đảo cán 
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bộ khoa học và phát huy tài năng trí tuệ của anh chị em, năm 1985 đã hoàn 

thành bản Đề cương kiến nghị về chiến lược khoa học và kỹ thuật đến năm 

2000, năm 1986 đã xuất bản cuốn Mấy vấn đề về Khoa học và Giáo dục.  

Các công trình trên đặt ra nhiều vấn đề cơ bản về mối quan hệ giữa khoa 

học và kinh tế, giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, giữa giảng dạy và 

nghiên cứu nhằm đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ công nghiệp hóa đất nước. Ông 

chỉ ra sự cần thiết phải liên kết, tiến tới nhất thể hóa giáo dục – khoa học – sản 

xuất, nhất thể hóa khoa học với kinh tế, kinh tế với khoa học.  

Ông lưu ý trong khi tiếp nhận kinh nghiệm của các nước tiên tiến, vẫn 

phải quan tâm đặc biệt việc định hướng nghiên cứu cơ bản vào con người và xã 

hội Việt Nam, tài nguyên và điều kiện thiên nhiên nhiệt đới của nước nhà.  

Viết rằng Võ Nguyên Giáp là một vị tướng, một nhà báo, nhà giáo, nhà 

sử học và người lãnh đạo khoa học để thấy tài năng toàn diện và tầm nhìn 

chiến lược của Ông về các vấn đề trọng yếu của đất nước. Song tất cả những 

điều đó chỉ là một, được tôi luyện trong một con người suốt đời Trung với 

Nước, Hiếu với Dân, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người 

con trung thành của Dân tộc. Nhà sử học người Mỹ Stanley Karrnov viết rằng 

“Võ Nguyên Giáp xứng đáng ở trong ngôi đền thiêng dành cho những nhà cầm 

quân tài ba nhất”.  

Song đối với người Việt Nam, ngôi đền thiêng tưởng nhớ và thờ phụng 

Ông chính là trái tim của mỗi người dân Việt mãi mãi ghi nhớ đức độ, tài ba và 

nhân cách của vị tướng lỗi lạc Võ Nguyên Giáp. Ông đi vào lịch sử dân tộc và 

sống mãi cùng đời đời con cháu. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặc biệt nhấn mạnh nhân tố con người là 

quan trọng nhất, cần làm tốt chiến lược đào tạo thế hệ trẻ, bồi dưỡng và sử 

dụng nhân tài, xây dựng một môi trường thật sự dân chủ đối với tư duy khoa 

học, tôn trọng trí thức, khuyến khích sáng tạo, vận dụng vào cuộc sống. 

GS.Vũ Dương Ninh 

 

 
 12. Hồ Vỹ. Thầy Nguyễn Ngọc Ký dùng chân viết nên số phận / Hồ Vỹ // 

http://www.haihaua.vn. – 2013. – Ngày 17 tháng 9. 
 

THẦY NGUYỄN NGỌC KÝ DÙNG CHÂN  

VIẾT NÊN SỐ PHẬN 
 

Lên 4 tuổi, Nguyễn Ngọc Ký bị liệt 2 tay, 7 tuổi tập viết bằng chân. Cả 

chặng đường tuổi thơ của ông chỉ có một ước mơ duy nhất là quyết chí đi học để 

được như những người bình thường. 

Ông đã vượt lên sự run rủi của số phận, trở thành một nhà giáo ưu tú viết 

bằng chân. Cũng đôi chân ấy, ông đã viết sách, làm thơ, dạy học, tư vấn để vẽ 

http://www.haihaua.vn/
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lên một huyền thoại, một tấm gương vượt khó như biểu tượng cho nhiều thế hệ 

thanh thiếu niên Việt Nam noi theo. 

Vươn lên số phận 

Ấn tượng đầu tiên về ông là dùng đôi chân của mình mở khóa, rót trà mời 

khách và làm tất tần tật mọi việc nho nhỏ trong gia đình. Năm 1951, khi lên 4 

tuổi, sau một cơn sốt, ông bị liệt hẳn 2 tay. 

Từ đó, ngày nào cậu bé Ký cũng nhìn đôi tay mềm nhũn của mình mà 

khóc. Bố, mẹ nhìn thấy cũng nghẹn ngào khóc theo: “Mai sau bố mẹ chết đi, con 

biết làm gì mà sống”. 

Ông vừa kể vừa rưng rưng nước mắt nhớ lại: “Năm lên 7 tuổi thấy các 

bạn đến trường, tôi cũng lân la nhìn vào lớp học. Thấy vậy, cô giáo cho tôi học 

một buổi, rồi dẫn tôi về nhà nói với bố mẹ: Em nó bị liệt 2 tay làm sao viết được 

mà học, hai bác giữ em ở nhà để các bạn trong lớp tập trung học. Bố mẹ và các 

chị tôi lúc đó chỉ biết an ủi tôi. Thời đó, cả nhà tôi không ai biết chữ nên chẳng 

ai dạy cho tôi”. 

“Ở nhà, tôi cứ lang thang ra vườn, thấy chim tha mồi bằng mỏ, tôi bèn bắt 

chước tập viết bằng miệng, nhưng không được. Thấy gà bới rác ở vườn, tôi lấy 

chân quặp viên gạch tập viết”, ông nói tiếp. 

“Nhiều lần mẹ tôi ứa nước mắt khi nhìn thấy con mình mồ hôi nhễ nhại 

đánh vật với các chữ viết đầy sân. Tôi bắt đầu tập viết chữ O, chữ V, rồi tôi tiếp 

tục kẹp bút viết lên tập. Thế là một hôm, vì nể gia đình nên cô giáo cho tôi vào 

lớp học, nhưng cô không tin rằng tôi viết được”. 

Khó khăn thế, nhưng ông miệt mài tập viết ngày đêm. Cuối cùng ông 

cũng kẹp thước, compa vẽ hình tròn, hình vuông. Việc gì trong nhà ông cũng 

đều làm bằng đôi chân kỳ diệu của mình. 

Năm 1962, ông được Bác Hồ tặng huy hiệu cao quý của Người. Năm 

1963, ông được tỉnh Hà Nam Ninh (nay là Nam Định) cử đi dự kỳ thi học sinh 

giỏi toán toàn quốc. Năm ấy, ông xuất sắc đứng thứ 5 và một lần nữa được Bác 

Hồ tặng huy hiệu cao quý lần hai. 

Lên cấp 3, theo lời động viên của bạn bè khắp cả nước gửi thư về, ông đã 

chọn ngành văn. Năm 1966, ông được Đại học Tổng hợp Hà Nội gửi giấy mời 

nhập học ngành Ngữ văn. 

Trong 4 năm học đại học, dù bệnh tật luôn đe dọa tính mạng, ông vẫn 

miệt mài đèn sách. Ông quan niệm: “Xa trường, xa lớp nhưng không xa sách 

vở”. Vì thế, ngay cả trên giường bệnh, ông vẫn miệt mài học tập. 

Năm 1970, ông bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và cho ra đời tập 

truyện ký đầu tiên viết bằng chân ở Việt Nam, nhan đề: “Những năm tháng 

không quên”. 

Người thầy đầu tiên dùng chân viết chữ 

Năm 2005, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã tặng ông danh hiệu: 

“Người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết”. Tuy nhiên, nhiều câu 
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hỏi được đặt ra, ông viết bằng cách nào, tại sao không dùng phấn, dùng bảng mà 

ông có thể trở thành một nhà giáo trong suốt hơn 35 năm? 

Ông kể: “Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Ngữ văn, theo lời khuyên của 

cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tôi trở về quê nhà Hải Hậu, Nam Định làm giáo 

viên. Tôi luôn suy nghĩ rằng, mình sẽ dạy cho học sinh bằng cách nào đây khi 2 

tay vô dụng, không dùng phấn được. Thế là tôi mày mò phương pháp dạy chẳng 

giống ai”. 

Ông tự thiết kế các mô hình, dàn bài trên bìa một tờ giấy cứng, bên ngoài 

có một tờ giấy trắng che lại. Ông vừa dạy vừa dùng chân kéo tờ giấy che ở ngoài 

từ từ xuống, thế là những con chữ xuất hiện. Cộng với giọng nói sinh động, 

truyền cảm, ông đã thuyết phục được học sinh. 

Trong bất cứ bài học nào, ông đều nghĩ những câu đố bằng thơ rất độc 

đáo. Chẳng hạn khi dạy tác phẩm của Nguyễn Trãi, để gây sự chú ý cho học 

sinh, vừa bước vào lớp, ông liền đọc 4 câu thơ: “Đức tài rực sáng sao khuê. Bút 

là gươm sắc phò Lê cứu đời. Lấy dân làm đạo, làm vui. Hùng văn thuở ấy đất 

trời còn vang”. Đố các em đó là ai? 

Với lối dạy văn sinh động, sáng tạo, đưa cái hồn của văn học vào lớp học, 

ông đã làm cảm phục bao thế hệ học trò. 

Trong lần về thăm huyện Hải Hậu, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: 

“Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký là đại diện cho sự phấn đấu phi thường và kỳ diệu, 

là tấm gương sáng cho các bạn trẻ hôm nay, nhất là những người khuyết tật noi 

theo”. 

Ngày 20/11/1992, ông là nhà giáo viết bằng chân đầu tiên được nhận danh 

hiệu Nhà giáo ưu tú. 

Cuộc đời của ông tưởng chừng như êm xuôi, nhưng bệnh tật vẫn luôn 

thách thức. Năm 1993, sau khi đến TP HCM chữa bệnh viêm cầu thận, sức khoẻ 

của ông suy giảm trầm trọng. 

Năm 1994, ông chuyển công tác từ Nam Định vào làm việc tại Phòng 

Giáo dục quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, với mong ước được ở gần các bệnh 

viện lớn để chữa bệnh. 

Từ năm 1994 - 2005, ông được phân công nhiệm vụ dự giờ bài giảng của 

giáo viên, chép lại, tổng hợp, rút kinh nghiệm, rồi đóng góp ý kiến. Hằng ngày, 

ông đến các trường cấp 2 nghe giáo viên giảng bài, rồi ngồi cuối lớp chép lại 

những ý tưởng. Sau đó ông về ngồi bệt ra giữa nhà viết lại, nhiều ngày phải viết 

thâu đêm. Chuyên đề góp ý của ông trở thành những bài lý luận từ thực tiễn rất 

xuất sắc. 

Ông được mời đi giao lưu, giáo dục lẽ sống và bồi dưỡng lòng ham học 

cho nhiều thế hệ trẻ trong cả nước. 1.500 buổi nói chuyện tại các THCS, THPT, 

THCN, cao đẳng, đại học trong cả nước là một con số mà nhiều người thày 

“nằm mơ” cũng không thấy. 
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Mặc dù đã 60 tuổi, nhưng sức làm việc của ông vẫn rất khoẻ. Hằng ngày, 

ông làm công tác tư vấn tâm lý và giáo dục cho giới trẻ qua tổng đài 108, vẫn 

miệt mài ngồi máy tính, dùng chân gõ những câu đố, vần thơ... 

Ông nói: “Niềm vui lớn nhất trong năm nay là tôi vừa được kết nạp hội 

viên Hội Nhà văn Việt Nam. Các con tôi đều thành đạt, mạnh khoẻ”. 

 Hồ Vỹ 

 

13. Người thầy có nhiều học trò đỗ đại khoa nhất // 

http://quehuongonline.vn. –  2011. – Ngày 28 tháng 6. 
 

NGƯỜI THẦY CÓ NHIỀU HỌC TRÒ ĐỖ ĐẠI KHOA NHẤT 
 

Có một thầy giáo tuy sách vở rất ít đề cập đến, song sự nghiệp giáo dục 

của ông lại hết sức vẻ vang, xứng đáng giữ vị trí hàng đầu trong sự nghiệp 

đào tạo nhân tài cho đất nước! Đó là trường hợp thày đồ Trần Ích Phát, quê 

ở làng Triều Dương, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, một nhà sư phạm tài 

năng giữ kỷ lục về số lượng học trò đỗ trạng nguyên, bảng nhãn, thám 

nguyên trong lịch sử khoa bảng nước ta. 

Những kỳ tích của thầy giáo họ Trần 
Theo một số tư liệu ít ỏi còn lại thì tự thuở nhỏ, ông Trần đã tỏ ra rất 

thông tuệ. Hễ nghe nhìn thấy cái gì mới lạ dù chỉ một lần là đã nhớ nhập tâm 

ngay. Tuy mãi 10 tuổi mới được đến trường, nhưng đến tuổi 15 thì các sách vở 

thi ca, kinh nghĩa… đương thời ông đều đọc hết và nức tiếng văn chương trong 

thiên hạ. Vào niên hiệu Thái Hòa, triều vua Lê Nhân Tông (1443-1453), có tổ 

chức các khoa thi hương. Ông Trần Ích Phát dự thi và đã đỗ đầu (giải nguyên). 

Kế tiếp 2 khoa thi hội vào năm Mậu Thìn (1448) và năm Nhâm Thân (1452), 

ông Trần đi thi tiếp, song không đỗ. 
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Thấy con đường khoa hoạn bất trắc, không toại nguyện, ông về quê mở 

trường dạy học. Học trò khắp nơi, thế hệ này tiếp thế hệ khác, nghe tiếng đã tìm 

đến xin được thụ giáo thày Trần rất đông.Có một điều tuy sách vở  xưa ít đề cập 

đến nhưng không khỏi làm chúng ta ngạc nhiên và bái phục, đó là riêng số học 

trò do thầy Trần Ích Phát đào tạo đã có tới 67 người đỗ đại khoa, từ tiến sĩ trở 

lên. Trong số này riêng bậc “Tam khôi” đã có 3 trạng nguyên, 4 bảng nhãn và 

10 thám hoa lang, được ghi chép rõ ràng trong sách vở. 

Tính ra trong lịch sử các khoa thi đình dưới chế độ phong kiến Việt Nam 

thì chỉ có 48 người chiếm được học vị trạng nguyên (có một số tài liệu ghi 45 

người). Trong khi đó riêng thầy Trần Ích Phát đã đào tạo được  3 trạng nguyên. 

Đó là Vũ Kiệt, người huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bây giờ, đỗ trạng 

nguyên khoa thi năm Nhâm Thìn, niện hiệu Hồng Đức thứ 3 (1472). Người thứ 

2 là Trần Sùng Dĩnh, quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, đỗ trạng nguyên 

khoa thi Đinh Mùi, niên hiệu Hồng Đức thứ 18 (1487). Và người thứ 3 là 

Nghiêm Viện, quê huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đỗ trạng nguyên khoa thi năm 

Bính Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 27 (1496). Vậy là một thầy giáo trong quãng 

đời ngắn ngủi của mình đã đào tạo được 3 trong tổng số 48 trạng nguyên của cả 

nước (phải trải qua hàng trăm năm thi cử mới tuyển chọn được), thì quả là một 

kỳ tích! 

Một điểm khá đặc biệt nữa rất hiếm thấy trong nền khoa bảng nước ta là ở 

2 khoa thi đình năm Hồng Đức thứ 18 và thứ 27, tất cả bảng Tam khôi (từ thám 

hoa, bảng nhãn đến trạng nguyên) đều do học trò của thầy giáo họ Trần này độc 

chiếm! 

Cụ thể, khoa thi năm Đinh Mùi, triều Lê Thánh Tông (1487), ngoài Trần 

Sùng Dĩnh chiếm trạng nguyên nhất bảng, thì người đứng thứ 2 là bảng nhãn 

Nguyễn Đức Huấn (người huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) và người đứng thứ 

3 là thám hoa Thân Cảnh Vân (quê ở Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) cũng đều là học 

trò của thầy Trần Ích Phát. Đến khoa thi năm Bính Thìn, cũng dưới triều vua Lê 

Thánh Tông (1496) thì toàn bảng tam khôi cả 3 người cũng là học trò của thầy 

 Lớp học xưa 
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giáo họ Trần. Đó là Nghiêm Viện đỗ trạng nguyên, Nguyễn Huân (người Võ 

Giang, tỉnh Bắc Ninh) đỗ bảng nhãn và Đinh Lưu Kim (người Thanh Lâm, tỉnh 

Hải Dương) đỗ thám hoa. 

Điểm rất thú vị nữa là nhiều học trò của thầy Trần Ích Phát chiếm bảng 

vàng khi tuổi đời rất trẻ. Chẳng hạn như Vũ Kiệt, đỗ trạng nguyên năm 21 tuổi. 

Trần Sùng Dĩnh đỗ trạng nguyên năm 23 tuổi. Nguyễn Huân đỗ bảng nhãn năm 

21 tuổi, Đinh Lưu Kim đỗ thám hoa khi mới 18 tuổi. Thân Cảnh Vân đỗ thám 

hoa năm 25 tuổi… 

Thầy Trần đã “luyện thi” theo phương pháp nào? 
Có thể nói Trần Ích Phát đã có công đào tạo một loạt thần đồng nước ta 

thời bấy giờ. Ông đã phát huy được trí thông minh sáng tạo của lớp học trò trẻ 

tuổi, giúp họ đoạt được các học vị cao nhất nước. Tài liệu xưa đã mất mát hết, 

nên đến nay chúng ta không hay biết thấy giáo họ Trần đã sử dụng những 

phương pháp giáo dục như thế nào để có thể thành công tuyệt vời trong việc 

phát huy trí tuệ xuất sắc của những học trò tuổi đời còn rất trẻ, nhằm vươn lên 

chiếm được đỉnh cao nhất của học vấn đương thời. 

Ngày nay, người ta không tìm được các bài luận văn trạng nguyên, bảng 

nhãn là tác phẩm của  học trò thầy Trần để xem họ thể hiện tư duy sáng tạo như 

thế nào. Nhưng, sử sách còn ghi lại  rằng khoa thi đình năm Nhâm Thìn, niên 

hiệu Hồng Đức (1472), với đề văn sách hỏi về việc “Đế vương trị thiên hạ” (do 

vua Lê Thánh Tông đích thân ra), thì trong bài đối sách của mình, Vũ Kiệt - 

người học trò của thầy giáo họ Trần - đã biết viện dẫn những sách vở kinh điển 

nổi tiếng và sử dụng kinh nghiệm tư duy sáng tạo để làm một bài nghị luận sắc 

sảo, lời văn bóng bảy lưu loát dài đến hơn 3 vạn chữ. Khi chấm bài, nhà vua và 

các khảo quan đều lấy làm hài lòng về kiến thức uyên bác của Vũ Kiệt. 

Trong luận văn của mình, ông đã đề xuất với triều đình những giải pháp 

hữu hiệu để ngăn chặn các tệ nạn xã hội nhằm chấn hưng đất nước. Chẳng hạn 

như khi vua hỏi tại sao quan lại được chọn cử nghiêm ngặt, lại có thêm có thêm 

các chức quan ngự sử, giám sát theo dõi, kiểm tra mà vẫn có nhiều người tham 

ô, hối lộ, làm những việc đồi bại? Vũ Kiệt đã lập luận như sau: “Việc giáo dục 

phẩm chất cho quan lại phải tiến hành ngay từ lúc họ ngồi trên ghế nhà trường. 

Nếu khi học, họ đã có tư tưởng dối trá, mẹo mực, thì khi ra đảm nhiệm việc 

quan làm sao có thể có được phẩm chất thanh liêm, trong sạch”. 

Hoặc Vũ Kiệt đã đề xuất muốn giữ kỷ cương phép nước thì trước tiên 

phải thực hiện thật nghiêm túc từ vua cho đến triều đình. Bởi lẽ không thể để 

nước đầu nguồn đục mà lại đòi hỏi nước cuối nguồn phải trong! 

Qua vài tài liệu ít ỏi còn lại, chúng ta có thể hình dung được phần nào 

phương pháp dạy học của thầy giáo họ Trần là luôn đòi hỏi học trò phải biết rèn 

luyện tư cách, phẩm chất bản thân, luôn làm quen việc vận dụng kiến thức sách 

vở đã học một cách sáng tạo và kinh nghiệm thực tế để giải quyết những vấn đề 

mà tình huống đặt ra. 
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Các đề thi đình thời kỳ này nhà vua thường nêu ra những vấn đề liên quan 

đến việc cai trị đất nước, ví như đề thi năm Nhâm Thìn (1472) là “Đế vương trị 

thiên hạ”, đề thi năm  Đinh Mùi (1487) là “Đạo trị nước”, đề thi năm Giáp Thìn 

(1484) là “ Triều Tống dùng nho sĩ”…Xem thế thì biết vua Lê Thánh Tông rất 

trăn trở muốn các sĩ tử đem tài năng trí tuệ của mình hiến kế làm sao để khắc 

phục được những tệ nạn, đưa đất nước trở nên hưng thịnh. 

Việc học trò của thầy Trần Ích Phát có những luận văn xuất sắc để xuất 

các kiến giải độc đáo, giành được những thứ bậc cao nhất trong bảng Tam khôi, 

chứng tỏ thầy giáo họ Trần đã vận dụng thành công phương pháp dạy học kích 

thích tính tích cực tối đa trong học tập, mà nhà giáo dục lớn của phương Đông 

cổ đại là Khổng Tử từng đề xuất: “Vật có 4 góc cho biết một góc phải suy ra ba 

góc kia. Nếu cứ hỏi làm thế nào, thế nào thì không dạy nữa!” 

Rất tiếc là đến nay chưa tra cứu được các vị tiến sĩ, học trò của thầy Trần 

Ích Phát đã có những cống hiến như thế nào cho đất nước. Nhưng qua hơn chục 

vị trong bảng Tam khôi đã được sách xưa ghi chép, chúng ta cũng thấy được 

nhiều người trong số họ thực sự có tài và đã có những cống hiến nhất định. Một 

số đã đảm đương các chức vụ cao nhất trong bộ máy nhà nước đương thời, là 

những cánh tay đắc lực góp phần giúp nhà vua chấn hưng và đưa nước nhà đến 

giai đoạn cực thịnh. Chẳng hạn như trạng nguyên Trần Sùng Dĩnh, các bảng 

nhãn Nguyễn Huân, Nguyễn Đức Huấn, thám hoa Lê Ninh đỗ khoa thi đình năm 

Mậu Tuất niên hiệu Hồng Đức thứ 9 (1478)… đều giữ chức vụ Thượng thư. Một 

số là những nhà ngoại giao xuất sắc được cử làm chánh phó sứ sang giao hảo 

với nước láng giềng Trung Quốc nhằm thực hiện chính sách hòa bình, giữ vững 

toàn diện lãnh thổ và để nhân dân được yên ốn làm ăn xây dựng đất nước. Nhiều 

người  đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và được triều đình đánh giá cao như 

bảng nhãn Nguyễn Đức Trinh, đỗ khoa đình năm Quý Mùi niên hiệu Quang 

Thận thứ 4 (1463), thám hoa Lê Ninh, thám hoa Vương Khắc Thuật, đỗ thủ 

khoa thi đình năm Nhâm Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 3 (1472)… 

Người thầy khiến nhà vua cũng nể trọng 
Đặc biệt trong số 28 ngôi sao (Nhị thập bát tú) của hội Tao Đàn do vua Lê 

Thánh Tông sáng lập và làm chủ súy, gồm những vị đại khoa tài giỏi văn 

chương, cũng có mặt một số học trò của thầy Trần Ích Phát, như trạng nguyên 

Trần Sùng Dĩnh, thám hoa Nguyễn  Đức Huấn, thám hoa Lưu Ngạn Thu (có 

sách chép là Lưu Thu Ngạn) đỗ khoa thi đình năm Canh Tuất, niên hiệu Hồng 

Đức thứ 21 (1490)…Một số học trò của thầy giáo họ Trần còn để lại các tác 

phẩm văn học được ghi trong sách “Toàn việt thi lục” như các bài thơ của trạng 

nguyên Trần Sùng Dĩnh, bảng nhãn Lưu Đức Huấn, hoàng giáp Trần Hoành. 

Học trò nhiều thế hệ ở khắp nơi và đã lũ lượt tìm đến Chí Linh, Hải 

Dương để được theo học thày Trần Ích Phát. Ngoài số đông ở tại địa phương 

còn có những học trò từ nơi khác như trạng nguyên Vũ Kiệt, Nghiêm Viện (Bắc 

Ninh) thám hoa Lê Ninh (Vĩnh Lạc, Vĩnh  Phú) thám hoa Trần Bích Hoàng (Vụ 
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Bản, Nam Hà), thám hoa Nguyễn Doãn Địch (Thanh Oai, Hà Tây), thám hoa 

Lưu Ngạn Thư  (Vĩnh Bảo, Hải  Phòng)… 

Sách vở xưa cho biết thêm, từ thời còn là hoàng tử, Lê Thánh Tông đã 

từng biết tiếng Trần Ích Phát và đem lòng quý trọng. Đến khi Lê Thánh Tông 

lên ngôi vua (1460) tuy Trần Ích Phát chỉ đỗ hương tiến, không ra làm quan, mà 

chỉ dạy học ở quê, song qua mấy khoa thi hội, thi đình, thấy học trò của ông 

chiếm hầu hết các bậc Tam khôi,  vua Lê Thánh Tông càng thêm quan tâm, 

trọng vọng. Nhà vua đặc cách xem ông ngang với các bậc đỗ đại khoa và phong 

cho nhiều chức tước cao, từ Giám sát ngự sử, Hiến sát sử, cho đến Đông các đại 

học sĩ… 

Thầy Trần Ích Phát thọ đến 100 tuổi. 

Theo Báo Quê hương 
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TRI ÂN THẦY CÔ 
 

Làm sao đây khi đò ngang cách trở 

Chẳng về thăm nơi ấy mái trường xưa 

Gửi gió yêu mặn ngọt những giọt mưa 

Từ lòng học trò ngày xưa vẫn nhớ 

 

 
 

Thầy cô ơi, mới đó thôi mà giờ đã mấy năm rồi, cô học trò nhỏ của Thầy 

Cô ngày xưa giờ đã lớn khôn và đã vào giảng đường đại học. Nơi đất khách quê 

người, xa vòng tay yêu thương của Thầy Cô để đến với một môi trường mới 

nhưng không lúc nào em nguôi nhớ về Thầy Cô. Mỗi lần gặp khó khăn vấp ngã 
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lời Thầy Cô dạy bảo ngày xưa lại trào dâng và nó như tiếp thêm sức mạnh cho 

em vượt qua khó khăn và vững bước, hay những lần đạt thành tích cao trong học 

tập là lúc em không thể nào cầm nổi nước mắt trong nỗi sung sướng khi hình 

ảnh Thầy Cô lại ùa về trong nỗi nhớ của em, bởi chính thầy cô là người truyền 

đạt kiến thức, đưa em đến với bến bờ thành công đó: 

Tuy cô không có công sinh, nhưng cô lại có công trình lớn lao... 

Đúng vậy! 

“Cha mẹ cho em một hình hài 

Thì thầy cô cho em cả kiến thức” 

Nếu cha mẹ cho em sự sống, ông bà, anh chị, bạn bè  cho em niềm tin vào 

cuộc sống đầy gian lao sóng gió, thử thách đã cho em trưởng thành hơn thì chính 

thầy cô đã dạy em cách vượt qua những sóng gió, phong ba và những vấp ngã 

trên đường đời. Thầy cô giống như mặt trời chân lí, như kim chỉ nam giúp chúng 

em hướng tới tương lai, như sợi tơ hồng của ông tơ bà nguyệt gắn kết chúng em 

vào niềm tin cuộc sống. Chính Thầy cô là người nâng niu, uốn nắn  ngay từ buổi 

đầu tiên bỡ ngỡ tới trường: Bài hát “Ngày đầu tiên đi học” của nhạc sĩ Nguyễn 

Ngọc Thiện đã cho ta cảm nhận một phần nào đó sự nâng niu trìu mến của Thầy 

cô: 

“...Ngày đầu tiên đi học 

Em mắt ướt nhạt nhòa 

Cô vỗ về an ủi, chao ôi sao thiết tha! 

Ngày đầu như thế đó 

Cô giáo như mẹ hiền 

Em bây giờ cứ ngỡ, cô giáo là cô tiên 

Em bây giờ khôn lớn 

Vẫn nhớ về ngày xưa 

Ngày đầu tiên đi học 

Mẹ cô cùng vỗ về” 

Nghe bài hát mà thời gian như quay trở lại vậy, như có một khoảng lặng 

trong tâm hồn mỗi chúng ta cảm giác vừa sợ hãi bởi ngày đầu tiên đến trường 

vừa hạnh phúc bởi vòng tay nâng niu vỗ về của mẹ và cô. 

Có người bạn  đã hỏi em rằng: Có khi nào trên đường đời bất chợt, bạn vô 

tình nhớ về thầy cô của mình không? Nhớ về những người đã dìu dắt ta trong 

suốt quãng đời đi học không? 

Câu hỏi ấy đã xoáy sâu vào trong tâm trí em. Bao kỉ niệm về thầy cô về 

mái trường thân yêu lại ùa về như vô thức. Khi ta học chỉ là nơi lớp học khi ta đi 

lớp bỗng hóa tâm hồn. Vô tình nhớ ư? Hình ảnh thầy cô đã in sâu vào trong tâm 

trí của mình mất rồi, lúc nào thầy cô cũng ở bên mình cả, hành trang chúng ta 

bước vào đời đó là kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt, đó là linh hồn là trí tuệ 

trong mỗi con người chúng ta, lúc nào cũng ở trong trí nhớ của mỗi chúng ta cả. 

Thầy cô! Hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên tự trong sâu thẳm tâm hồn 

 chúng ta một cách tha thiết khôn nguôi! Gọi hai tiếng “Thầy cô” mà nghe như 
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lòng bồi hồi xao xuyến. Làm sao có thể kể xiết những công ơn cùng những nỗi 

vất vả của Thầy cô. 

Đố ai đếm được vì sao? Đố ai đếm được công lao Cô Thầy? Đó là câu hỏi 

mà em tự đặt ra cho mình khi nhớ về công lao trời biển của thầy cô. 

   ”Sông sâu biển rộng mênh mông 

     Không sao bằng được tấm lòng thầy cô…” 

   “Muốn sang thì bắc cầu kiều 

     Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” 

Thầy cô là người âm thầm mà vĩ đại nhất. Công việc của thầy cô thầm 

lặng mà ý nghĩa biết bao. Thầm lặng trên bục giảng và giản dị giữa đời thường. 

Thầy cô giống như những con ong thầm lặng giữa ngàn hoa để chắt chiu cho đời 

những giọt mật tinh túy và thơm ngọt nhất.Từ khi còn bé còn bỡ ngỡ đến trường 

tới khi trưởng thành đâu đâu ta cũng thấy có bóng dáng của thầy cô. Thầy cô 

giống như cha mẹ thứ hai của mình vậy. Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã từng sáng tác 

bài hát mà lời của bài hát như ngấm vào từng thớ thịt của chúng ta ngay từ khi 

còn nhỏ bé: 

“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền, cô và 

mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền” 

Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, 

cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành 

công trên con đường học vấn và cả trên đường đời.Trong mỗi chúng ta ai cũng 

có một thời cắp sách tới trường, ai cũng có những ngày học cùng những người 

bạn và thầy cô dưới mái trường thân yêu, rồi để lại cùng thời gian là bao kỷ 

niệm buồn vui vào mỗi trang lưu bút: 

   “Trang lưu bút ta gói tròn kỉ niệm 

   Làm hành trang cho những chuyến đi xa” 

Khi đang ngồi học dưới mái trường, cùng bạn bè, cùng thầy cô... thì ta có 

cảm nhận được đâu những thứ thân quen rất đỗi bình thường bên chúng ta hàng 

ngày lại là những kỉ niệm không bao giờ quên khi ta rời xa, lại nhớ, nhớ da diết 

nhưng chỉ còn là trong trí tượng tượng nữa mà thôi... Phượng vĩ, ve sầu, ghế đá, 

hàng cây... tất cả đã đi vào dĩ vãng. 

Còn chút gì trong âm hưởng tiếng ve 

Thơ ai viết mà lời buồn không giấu nỗi 

Những ánh mắt buồn nhìn nhau không nói 

Nao nao lòng khi áo trắng vội bay 

Mai xa rồi thôi nhé bạn chia tay 

Không hờn dỗi ấy thế mà cũng khóc 

Trang lưu bút của một thời đi học 

Gửi bạn bè một chút riêng tư 

Mùa hạ sang trong gió bụi mịt mù 

Trái tim những nhịp lòng bão tố 

Thôi từ giã tháng năm làm trẻ nhỏ 
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Mai xa rồi còn ai nhớ thương ai 

Hay tiếng trống trường rộn rã của ngày xưa ta không hề chú ý bởi nó quá 

quen thuộc nhưng bây giờ xa rồi: 

Tôi nhớ lắm tiếng trống trường rộn rã 

Vì thân quen nên rất đỗi lạ thường 

Xa nhau rồi ta mới thấy nhớ thương 

Nhịp trống trường còn vương màu phượng đỏ. 

 Xa rồi ta mới thấy nhớ thầy cô, nhớ bạn bè biết bao, nhớ tất cả những gì 

đã gắn bó bên chúng ta dưới mái trường yêu dấu, mới thấm nhuần công lao to 

lớn của thầy cô, mà khi ngồi trên ghế nhà trường ta không hề nghĩ tới. Thầy cô 

ơi... thầy cô ạ... Gọi hai tiếng “thầy cô” sao mà lòng em lại rộn lên thế này, nó 

như lâng lâng, như rung động như được quay về ngày xưa ấy. Ngày xưa cứ mỗi 

dịp 20/11 chúng em lại chọn những bó hoa tươi đẹp nhất để dâng tặng thầy cô. 

Giờ đây chúng em đã đi xa, mỗi người mỗi ngả, lòng em lại trào dâng 

cảm xúc mỗi khi ngày Nhà giáo đến. Em chỉ biết ngồi mà viết những dòng cảm 

nghĩ của mình về thầy cô để tỏ lòng biết ơn thầy cô đã dạy dỗ chúng em nên 

người. Ngồi viết và hồi tưởng lại những kí ức ngày xưa mà hai hàng nước mắt 

cứ trào tuôn, muốn được chạy thật nhanh về bên thầy cô ôm thầy cô vào lòng mà 

nói rằng: “Cảm ơn thầy cô rất nhiều...”. Thầy cô cứ như là những người lái đò 

đưa những học sinh đến những bến bờ tương lai rực rỡ và rồi lại lặng lẽ trên 

dòng nước xanh tiếp tục công việc của mình. 

Nhà thơ Huy Cận nói rằng: ”Muốn sang thì làm thợ điện, muốn diện thì 

làm thợ may. Muốn Tổ Quốc rạng rỡ mặt mày thì làm Thầy Cô giáo”. Nghề nhà 

giáo tuy vất vả, gian lao nhưng thiêng liêng và cao cả biết mấy. 

 Hạnh phúc thay! Tạo hóa đã ban tặng cho chúng em một sự sống, một 

kiếp người và bên cạnh đó là những người luôn ân cần dạy dỗ, dõi theo từng 

bước đi của chúng em, giúp chúng em sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, luôn 

ngẩng cao đầu nhìn về một tương lai tươi sáng. 

Bác Hồ đã nói rằng: ”Nghề giáo là nghề cao quý nhất, trên tất cả những 

nghề cao quý”. Thật vậy, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh người thầy luôn là 

biểu tượng cho những gì cao đẹp nhất. Người xưa đã nói rằng: “Công ơn dạy dỗ 

của thầy cô có thể sánh với công ơn sinh thành của cha mẹ”. Cha mẹ đã cho 

chúng em một thể xác và Thầy Cô đã cho chúng em một trí não, một “cái đầu” 

biết suy nghĩ, có lí trí, biết nghĩ cho mình và cho mọi người, biết sống cho 

không uổng phí một kiếp người. Chính Thầy Cô đã trang bị cho chúng em hành 

trang tri thức để vững bước vào tương lai. Ai đó đã nói rằng: “Hãy cảm ơn ngọn 

đèn vì ánh sáng của nó và đừng quên  người cầm đèn đang đứng trong bóng 

đêm”. Chính Thầy Cô là những người đang đứng trong bóng đêm, cầm ngọn đèn 

bất diệt. Sẽ không bao giờ quên được công ơn của Thầy Cô đã dành cho chúng 

em. Đó là những gì tốt đẹp nhất có thể, đó là cả một sự hi sinh to lớn vì tuổi thơ, 

là sự nhiệt huyết với nghề nghiệp…của trí tuệ soi sáng con đường vào tương lai 

của chúng em, chắp cánh cho những ước mơ của tuổi thơ bay thật cao, thật xa để 
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một ngày nào đó nó sẽ đáp xuống ở một chân trời tươi đẹp mà chúng em luôn 

mong ước. 

 ”Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính 

các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế” 

     (Philoxêne De Cythêrê) 

 
  

Thầy cô không những dạy và truyền đạt cho chúng ta kiến thức mà còn 

dạy ta cách làm người, cách đối nhân xử thế, cho chúng ta cảm nhận được tình 

yêu tình thương và sự chở che... Thầy cô đã cho chúng em niềm tin vào chính 

mình, tin vào cuộc sống và vững bước trên đường đời. Em còn nhớ như in hình 

ảnh cô chủ nhiệm năm cấp ba, trong ba năm đó nếu như không có cô chắc em 

không được như bây giờ, có lẽ suốt cuộc đời mình em không bao giờ quên. Đã 

có những lúc em muốn bỏ học vì gia đình quá khó khăn nhìn thấy cha mẹ vất vả 

già yếu lại phải làm thuê cuốc mướn kiếm tiền cho em ăn học mà em không sao 

cầm nổi nước mắt, trong đầu luôn lóe lên ý nghĩ bỏ học, có lẽ bỏ học thì cha mẹ 

sẽ đỡ vất vả hơn. Chính cái ý nghĩ ấy đã làm em bao đêm không ngủ, nước mắt 

cứ thế rơi càng cố lau đi nó lại càng rơi rớt em đã cố kìm nén không để nước 

mắt rơi không muốn cho ai biết nhưng nước mắt cứ thế trào tuôn mỗi khi màn 

đêm xuống, từng tiếng nấc nghẹn ngào không sao dừng lại được. Để rồi lực học 

của em ngày càng giảm sút rất nhiều. Nhưng là một giáo viên chủ nhiệm suốt ba 

năm học cũng chính vì thế mà dường như Cô đã đọc được suy nghĩ của em. 

Chính cái lúc em yếu đuối nhất, Cô đã đến bên em như một quý nhân phù trợ, 

Cô đã cho em thêm sức mạnh, cho em niềm tin, Cô đã gạt đi giọt nước mắt của 

em  trong đêm tối, xua ý nghĩ bỏ học của em ra khỏi đầu. Cô đã ôm em vào lòng 

và cho em cảm nhận được sự ấm áp, chở che và tình yêu thương vô bờ bến, sự 

vỗ về thật đáng kính trọng biết bao. Cô đã khuyên bảo, an ủi và động viên giúp 

em có được niềm tin và động lực trong học tập. Cô đã cho em cảm nhận được sự 

gần gũi thân thương như người mẹ, người cha của mình. Cô đã dành hết tâm 

huyết của mình cho học trò, một tình thương bao la và cao cả biết bao, nó thiêng 

liêng như tình mẫu tử. Có thể nói rằng: 
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 “Gươm vàng rớt xuống hồ Tây 

   Công cha cũng nặng, nghĩa thầy cũng sâu” 

 Lời dạy của Cô đã ghi sâu trong tâm trí em, lúc đó em thấy Cô thật cao 

cả. Em đã tự hứa với lòng mình là sẽ cố gắng học giỏi để sau này trở thành một 

giáo viên giống như Cô. Có thể cống hiến cuộc đời sau này của mình vào nghề 

dạy học, trồng người. Là một người lái đò trên sông nước để chở bao lớp học trò 

đi tới bến bờ một cách bình an nhất. 

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao 

quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. 

Các Thầy Cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông 

trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức 

lực cho đời.” 

Quả thật vậy, nghề dạy học là một nghề vô cùng cao quý, đào tạo nên 

nguồn nhân lực quyết định tới sự phát triển của đất nước. Không gì có thể sánh 

bằng công lao vất vả của Thầy Cô. 

Nếu được ví nghề dạy học như một bản nhạc thì Thầy Cô sẽ là nốt trầm 

xao xuyến, êm đềm nhưng sâu lắng lòng người. Nếu là một nhạc cụ thì Thầy Cô 

là sáo diều vi vu, thổi những giai điệu nhẹ nhàng khó quên. Nếu là không gian 

vũ trụ, thì Thầy Cô như một cơn gió nhẹ thoảng qua, âm thầm mang yêu thương 

vang vọng mãi cuộc đời mỗi con người chúng ta. 

Nghề giáo thường được ví như nghề lái đò và Thầy Cô là những người 

đưa đò. Những chuyến đò âm thầm chở từng lớp người, từng lớp học trò ngày 

ngày đến bến mới. Con đò cứ lặng lẽ theo dòng thời gian mang người lữ khách 

đến nơi họ cần đến. Trên con đường bến bờ ấy không phải lúc nào cũng bằng 

phẳng, đôi khi họ gặp phải sóng dữ, khó khăn, trở ngại. Vì tình thương yêu bao 

la của chính mình như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim đã giúp người lái họ 

vững tay chèo tiếp tục cầm lái. 

Thầy Cô còn như một nhà làm vườn, đêm ngày ươm trồng chăm sóc cẩn 

thận cho hạt giống của mình mong sao chúng có thể lớn nhanh, khỏe mạnh để có 

ích cho đời. Hạt giống mà thầy cô gieo trồng ở đây là hạt giống tâm hồn - sự 

nghiệp trồng người. Thầy cô đã cung cấp cho chúng ta một hành trang vững 

chắc, một kiến thức vững vàng. Đó là thứ tài sản vô giá, để chúng ta chập chững 

bước từng bước vào cuộc sống đầy chông gai và thử thách. Người ta thường nói 

rằng: 

 ”Không có gì nghèo bằng không có tài 

  Không có gì hèn bằng không có chí” 

 Chính thầy cô đã ươm mầm cho tài năng của chúng em được nở rộ, đã 

nung nấu ý chí cho chúng em được đơm hoa, là người học trò có tài và có chí. 

Đó là những gì mà thầy cô mong đợi ở từng lớp học trò của mình. 

 ”Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây 

xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người 
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giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên” 

(Gôlôbôlin) 

 Giờ đã lớn khôn, nhớ lại ngày xưa những khi vào lớp, chúng em cứ 

nghịch ngợm mong sao Thầy Cô đừng đến để không phải học, để được đi chơi, 

đôi khi còn có những điều ước thật là ngu ngốc dại khờ, để bây giờ em chỉ mong 

sao những điều ước đó sẽ không bao giờ xảy ra và không bao giờ được lặp lại… 

Nhớ lắm những lúc trên bục giảng với giọng nói ấm áp, trầm bổng, Thầy Cô 

mang đến cho  chúng em những điều lý thú của cuộc sống, Thầy Cô dạy cho 

chúng em về đạo  lý làm người, về lòng yêu thương, lòng bao dung… Thầy cô 

hun đúc cho  chúng em lòng vị tha, đức hy sinh. Cô giáo dạy văn của em đã từng 

nói rằng: Văn học là nhân học... Nhưng hồi đó chúng em không hề suy luận và 

cũng không hề đoái hoài đến lời dạy của thầy cô, có lúc còn lơ đãng... để bây 

giờ nghĩ lại thấy nó thật ý nghĩa biết bao. 

 Người ta nói “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”, làm sao tránh khỏi 

sự  nghịch ngợm của lũ “thứ ba” ấy. Những lúc đó Thầy Cô khẽ chau mày, nét 

mặt  khẽ nghiêm nghị. Nhưng với lòng vị tha và đức hy sinh Thầy Cô đã biến 

buổi trừng phạt thành những buổi dạy dỗ với những lời dạy đầy thuyết phục. 

Thế nhưng hồi đó có ai nghĩ rằng lời dạy dỗ của Thầy Cô giờ đây lại là hành 

trang trong cuộc sống, ai cũng thấy ghét mỗi khi Thầy Cô bực tức và giận dỗi 

rồi khuyên răn này nọ. Để rồi giờ đây khi nghĩ lại chắc mắt đứa nào cũng đỏ 

hoe, lòng rưng rưng  bởi lòng kính yêu biết ơn thầy cô vô hạn. Khi  còn ngồi 

trên ghế nhà trường là vậy! Đến  khi ra trường thầy cô vẫn âm thầm, lặng lẽ dõi 

theo từng bước đi của lũ  học sinh. Thầy cô sẵn sàng giúp đỡ khi chúng em cần. 

Trên bước đường đời có  đứa theo đuổi sự nghiệp công danh, cũng có đứa rẽ 

sang hướng khác vì kế  mưu sinh, có ai biết rằng thầy cô vẫn luôn dõi mắt theo 

 chúng ta! Thầy cô hạnh phúc  khi thấy ta vinh hiển và quặn lòng xót xa khi ta 

gặp trắc trở khó khăn. 

Bác hồ đã dạy: 

“Vì lợi ích mười năm trồng cây 

 Vì lợi ích trăm năm trồng người”. 

 Thầy Cô đã không tiếc công sức dạy dỗ, đêm đêm thao thức bên trang 

giáo án, tìm kiếm, sưu tầm cách dạy khiến học sinh dễ hiểu… Còn biết bao điều 

khác mà  Thầy Cô làm cho chúng ta nhưng chúng ta lại quá ngây thơ, quá thờ ơ 

không thể nhìn hết được. 

Thầy kể về vầng trăng, trong ca dao thuở nào,Thầy kể về cơn mưa trên 

đồng ruộng bao la... nhưng chúng em chưa bao giờ nghe Thầy kể về những đêm 

thao thức ngồi soạn bài, những lượng kiến thức và những gì mà Thầy Cô đã 

truyền đạt cho chúng em. 
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 Dòng thời gian êm đềm trôi mãi, nó không chờ đợi một ai. 

 Kim đồng hồ không ai xô mà chạy 

 Thời gian đến không ai đẩy mà đi 

Giờ đây khuôn mặt Thầy Cô đã xuất hiện nếp nhăn, mái tóc kia không 

phải là hạt bụi phấn vô tình ngày nào mà đó là những sợi bạc của tháng năm, 

những nếp nhăn và sợi bạc của thời gian. Phải chăng là do lỗi lầm ngày nào của 

chúng em? Giá như bánh xe thời gian có thể quay trở lại thì chắc hẳn không ít 

chúng ta sẽ không làm cho người Thầy, cô kính yêu của mình phải buồn lòng. 

Để khuôn mặt kia luôn vui vẻ, mái tóc ấy không phủ đầy những sợi bạc. 
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Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa  thật 

bồi hồi sâu lắng khi nghe lại bài hát “Người thầy” của nhạc sĩ Nguyễn Nhất 

Huy: 

“Người Thầy  vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Dòng đời từng ngày qua êm 

đềm trôi mãi. Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, ngày ngày giọt mồ hôi rơi 

đầy trang giấy.” 

Mặc cho người ta ngập chìm trong những lo toan, tính toán chuyện cơm 

áo lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ.  

“Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa còn ai 

nhớ ai quên con đò xưa… Dù năm tháng vô tình trôi mãi, tóc xanh bây giờ đã 

phai, Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời, 

vẫn những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng 

lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, Thầy đến như 

muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm 

nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn 

người Thầy.” 

           Người Thầy với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn 

thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. Thầy như ngọn hải 

đăng soi sáng bước chúng em đi. Thầy lại là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em 

trước những vấp ngã của cuộc đời. Thầy cho em niềm tin, niềm hi vọng. Thầy 

dạy em học tập, biết yêu quê hương đất nước. Thầy là nguồn động viên tinh thần 

của chúng em. Đời đời hình ảnh người thầy vẫn đẹp mãi trong nhân loại. 

  “Kính Thầy mới được làm Thầy”. 

 Bổn phận tối thiểu của học sinh là phải yêu quý và kính trọng Thầy. 

Người Thầy luôn xứng đáng để mọi người và toàn xã hội tôn vinh, phải nhắc 

đến. Mỗi chúng ta sẽ luôn tự hào vì trong cuộc đời có thầy Cô. 

Cuộc đời thầy Cô đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức...Dòng sông 

vẫn cứ êm trôi... Tóc Thầy Cô bạc đi. Nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng 

vì thế hệ trẻ... Bao nhiêu người khách đã sang sông? Bao nhiêu khát vọng đã vào 

bờ? Bao nhiêu ước mơ thành sự thực?... 

Nhân ngày 20/11 em xin chúc các Thầy các Cô lời chúc tốt đẹp nhất. chúc 

các Thầy Cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm 

trồng người, trong công cuộc đổi mới của đất nước. Em chân thành cám ơn các 

thầy cô. 

 Nếu có ai hỏi rằng: “Thành công bắt nguồn từ đâu? 

“Em sẽ trả lời rằng: “Là thầy cô - người đã mang đến cho chúng em kiến 

thức, hành trang bước vào đời” 

  Xin kính dâng thầy cô ngàn bó hoa tươi đẹp nhất... 

Trần Thị Biển 
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15. Bùi Thái Phương. Bài tri ân Thầy cô giáo của học sinh lớp 9 / Bùi Thái 

Phương // http://www.thcsvothisau.edu.vn. – 2013. – Ngày 04 tháng 6. 
 

BÀI TRI ÂN THẦY CÔ GIÁO CỦA HỌC SINH LỚP 9 
 

Con xin dành lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất đến các thầy, các cô - 

những người lái đò đưa chúng con qua dòng sông tri thức; những người khai 

sáng ước mơ, hy vọng cho lớp lớp học trò trong đó có lớp trò chúng con hôm 

nay. 

Kính thưa các vị đại biểu      

Kính thưa các thầy cô giáo  

Thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến! 

Vậy là phượng lại bắt đầu đỏ, bằng lăng lại bắt đầu tím…Một mùa hè nữa 

lại về, và đây là mùa hè cuối cùng của em dưới mái trường thân thương 

này…Em rất xúc động khi được lên đây nói lời tri ân  đến các thầy cô kính mến, 

đến bạn bè thân quen, đến ngôi trường yêu dấu…Tất cả những gì thân quen, gần 

gũi nàynhư đang hối hả giục giã đến giờ chia xa…Có thể đây không phải là một 

bài diễn văn hay, nhưng nó được em viết bằng cả trái tim và cảm xúc chân thành 

nhất của mìn 

  Thầy cô kính mến! 

Khi đặt bút viết nên những dòng này, bao kỉ niệm đẹp đẽ của 4 năm gắn 

bó với ngôi trường chợt ùa về trong em, nghẹn ngào… 

Còn nhớ ngày nào khi đặt chân bước qua cổng trường rộng mở, ngôi 

trường bình dị, bé nhỏ, nằm khiêm nhường  như bao ngôi trường khác, nhưng 

bên trong lại chứa đựng bao điều lớn lao…mà có lẽ em không bao giờ cảm nhận 

được hết. Được học tập ở ngôi trường mến yêu, đó chính là niềm ao ước của em 

của của rất nhiều bạn bè hồi học Tiểu học, thế mà khi vào trường:  lạ lùng, bỡ 

ngỡ, chưa quen với cách học ở bậc THCS đã đôi lúc em thấy khó khăn, chán 

nản…Nhưng nhờ sự chỉ dạy thân tình ấm áp của thầy cô nên điều đó qua đi thật 

nhanh, sự say mê miệt mài của thầy cô từng ngày, từng ngày trên bục giảng, đã 

không cho phép em sao nhãng việc học. 

Em không bao giờ quên những kiến thức mà thầy cô đã truyền dạy, em 

không bao giờ quên những giờ học say xưa nghe tiếng thầy cô giảng bài. Mỗi 

môn học đều để lại cho em nhưng dấu ấn khó quên, đem lại cho em những hiểu 

biết lí thú về khoa học tự nhiên và kỹ năng tính toán nhanh nhạy chính xác, 

những kiến thức về lịch sử, quá khứ của dân tộc, của nhiều quốc gia trên thế 

giới, cảm nhận cái hay cái đẹp bằng âm nhạc và nghệ thuật. Tâm hồn em được 

nuôi dưỡng bằng dòng sữa ngọt ngào của ca dao dân ca, của những áng văn 

chương bất hủ, đúng là bao nhiêu môn học là bấy nhiêu thầy cô giáo - bấy nhiêu 

tính cách và phương pháp dạy khác nhau, các thầy cô đều nghiêm khắc nhưng 

vô cùng thân thiết gần gũi. Các thầy cô giúp chúng em khám phá thế giới kì diệu 

http://www.thcsvothisau.edu.vn/
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bằng tất cả lòng say mê, khơi gợi cho chúng em những khát vọng khôn 

cùng…Thầy cô đã làm thay đổi con người em… 

Một kỉ niệm làm em không bao giờ quên là một lần viết văn miêu tả, tả 

sân trường em sau trận mưa rào,em đã quan sát và tả “sân trường đầy rác rưởi”, 

cô chữa lại “sân trường quang đãng và sạch sẽ” cùng lời giải thích ”văn 

chương là phải thế. Em ngậm ngùi nhận điểm không cao và hiểu rằng văn 

chương là phải nên như thế và cuộc đời này cũng nên như thế... Em không phải 

là một học sinh giỏi văn, không viết văn hay nhưng em tin  mình đã có một tâm 

hồn đủ để biết yêu thương sẻ chia, đủ để  cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống 

phong phú này… 

Thầy cô kính yêu!             

Em nhớ những kì thi học sinh giỏi đầy khó khăn, nhớ những câu động 

viên nhắc nhở quan tâm của thầy, nhớ cả nụ cười hạnh phúc của cô khi em có 

được thành tích cao, em cảm nhận được sự ân cần  trìu mến sự che chở nâng 

niu…  Những bài học thầy cô đem đến cho chúng em đâu chỉ là trong sách vở, 

không đao to búa lớn mà giản dị ,tự nhiên, thấm thía…Nhờ thầy cô mà em đã 

biết trân trọng hơn từng tấm bảng đen bàn ghế ngồi, biết yêu thích hơn công việc 

chăm sóc bồn hoa cây cảnh, biết cúi xuống nhặt giấy rác khi rảo bước trên sân 

trường…em biết sống kỷ luật, tự giác hơn…Thầy cô đã dạy cho chúng em biết 

quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng tự trọng dể luôn ngẩng cao đầu, cho 

em hiểu thế nào là hy sinh,  thế nào là cuộc sống…Bên cạnh thầy cô em thấy 

mình đang lớn lên từng ngày… Cảm ơn thầy cô đã tha thứ cho những sai phạm 

của chúng em, cho chúng em cơ hội để nhìn lại chính mình và bước tiếp sau mỗi 

lần vấp ngã…Đó là những hành trang đủ giúp em tự tin, sải  bước trên con 

đường phía trước. 

Thầy cô kính yêu! Các bạn học sinh khối 9 thân mến! 
Bốn năm quãng thời gian không hẳn là dài, nhưng cũng đủ biến tất cả nơi 

đây thành kỉ niệm…Thầy cô ơi! những bông hoa phượng đã nở đỏ thắm cả sân 

trường, nghe tiếng ve kêu râm ran, em bỡ ngỡ nhận ra hè đã đến, lòng chợt 

luyến tiếc sao mùa chia tay sang quá vội…Bạn bè ơi! vẫn còn đây từng hàng cây 

ghế đá, từng gương mặt thân quen, từng trận cười nghiêng ngả…Vẫn còn đây 

những cái ôm siết chặt thay lời chúc của lũ bạn bè cho nhau, ngày biết kết quả 

thi…Làm sao quên được cái cảm giác ấm áp, an toàn khi hoà mình vào trong lớp 

học thân yêu,…Ngày mai chúng mình xa trường mỗi người một nơi, nhưng sẽ 

mãi còn nhớ về nhau, nhớ đến nhau, nhớ về trường xưa lớp cũ, về một thời niên 

thiếu đã qua…nhìn thấy hoa phượng rơi cũng đủ để xao lòng… 

Nhưng cho dù đi bất cứ nơi đâu, em vẫn cảm thấy thầy cô luôn đứng đó 

trong sân trường, dõi theo từng bước chân, tiếp thêm sức mạnh cho chúng em, 

em tin rằng dù đi bất cứ nơi đâu, làm việc gì thì ngôi trường này mãi mãi là tổ 

ấm đón chúng em trở về. 
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 Chúng em hứa mặc dù không được ở bên thầy cô nữa, nhưng chúng em 

vẫn luôn ra sức học tập rèn luyện để không phu lòng yêu thương, sự tin tưởng  

mà thầy cô đã giành cho chúng em… 

“Dằn vặt trong lòng con sợ chuyện xa xôi 

   Dẫu biết là thầy bao dung độ lượng 

Dòng chữ lòng viết trong ngày tiễn biệt 

Con gửi lại thầy mùa phượng năm nay” 

Cuối cùng em xin thay mặt cho các bạn học sinh khối 9, một lần nữa gửi 

đến thầy cô lời tri ân chân thành nhất, em kính chúc thầy cô sức khoẻ. Chúc các 

bạn luôn giành được kết quả cao trong học tập để luôn luôn xứng đáng là học 

sinh trường ngôi trường mà cho dù ở bất kì nơi đâu em vẫn luôn nhớ đến và tự 

hào! 

Bùi Thái Phương 

 

 

16. Nguyễn Thị Lâm Quỳnh. Chúng con xin gửi tới các Thầy Cô lời tri 

ân sâu sắc nhất / Nguyễn Thị Lâm Quỳnh // http://www.education.vnu.edu.vn.  
 

CHÚNG CON XIN GỬI TỚI THẦY CÔ  

LỜI TRI ÂN SÂU SẮC NHẤT  
 

Dưới mái trường ấn tượng về nghĩa tình Thầy Cô dường như đậm nét 

và sâu sắc hơn tất cả so với những gì chúng con đã có. Chính nơi đây, nhân 

cách chúng con được khẳng định và hoàn thiện, là nơi mà các Thầy Cô giúp 

chúng con có đủ hành trang để vào đời. Chúng con quan niệm, mình là người 

may mắn hơn khi được ngồi dưới mái trường này, được chăm sóc, dạy bảo 

bởi những người cha, người mẹ tinh thần của mình. 
Hòa chung không khí phấn khởi, vui tươi cả nước hướng về ngày tri ân 

các nhà giáo, hôm nay, thầy và trò long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20.11. Rất vinh dự cho em được thay mặt cho toàn thể sinh 

viên trong nhà trường bày tỏ cảm xúc của mình trong buổi lễ trọng thể này! 

Lời đầu tiên cho phép em được gửi tới các vị đại biểu, khách quý, quý 

thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân 

trọng nhất! 

Ngay từ thuở còn đang học nói, tập đi, chúng em đã được ông bà, cha mẹ 

truyền dạy điều mang tính chân lí và cũng là đạo lí: Không Thầy đố mày làm 

nên. Hai chữ Thầy Cô bình dị ấy cứ thiêng liêng dần trong kí ức, trong tâm hồn 

chúng em. Được đi học, được biết Thầy, biết Cô chúng em càng hiểu vai trò của 

Thầy, Cô, càng ghi sâu công ơn thầy cô, những người chắp cánh ước mơ cho 

bao thế hệ học trò chúng em trở thành hiện thực. Thầy cô là những kĩ sư tâm 

hồn, những người đang tạo ra cho xã hội, cuộc sống những sản phẩm là những 

Con Người. Để những sản phẩm của mình luôn chỉ là chính phẩm chứ không 

http://www.education.vnu.edu.vn/
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bao giờ là thứ phẩm, các Thầy, Cô đã lao động đến mức quên cả chính bản thân 

mình. Hiểu được sự tận tuỵ trong lao động trí tuệ và tâm hồn của các Thầy, các 

Cô, chúng em đều cố gắng học tập, rèn luyện và tu dưỡng. Trong mỗi thành 

công, mỗi sự trưởng thành của chúng em đều ẩn hiện những giọt mồ hôi, những 

sợi tóc bạc màu, những trăn trở vui buồn của các Thầy, các Cô. 

Ấn tượng về nghĩa tình Thầy Cô dường như đậm nét và sâu sắc hơn tất cả 

so với những gì chúng em đã có. Chính nơi đây, nhân cách chúng em được 

khẳng định và hoàn thiện, là nơi mà các Thầy Cô giúp chúng em có đủ hành 

trang để vào đời. Hơn bao giờ hết, chúng con nhận được sự quan tâm dạy dỗ ân 

cần, tận tâm từ các cô thầy. Sự tâm huyết của các cô thầy đã hun đúc trong tâm 

hồn chúng con - những người thầy, người cô trong tương lai - tình yêu nghề, 

nhiệt huyết với nghề giáo, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý! 

Ngẫm lại những ngày qua, chúng con đã được quá nhiều từ ngôi trường 

này. Bên cạnh tri thức khoa học, chúng con được trau dồi cái đạo làm người, 

trau dồi để dần hoàn thiện nhân cách của một kỹ sư tâm hồn trong một tương lai 

không còn quá xa. 

Chúng con yêu các bài giảng của Thầy, của Cô, trước hết là bởi chúng 

con biết quí trọng cái tâm trong sáng của các Thầy, các Cô. Chúng con biết, rất 

nhiều Thầy Cô còn khó khăn, chật vật nhiều mặt trong cuộc sống đời thường, 

vậy mà trong mỗi bài giảng của Thầy Cô chúng con không thấy sự bon chen, xô 

bồ của cuộc sống, không thấy những toan tính, vụ lợi. Tất cả những gì thầy cô 

làm đều vì chúng con, vì những người sẽ tiếp bước con đường mà thầy cô đã 

chọn, con đường cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người cho  đất nước. 

Tự hào và cảm động trước thành tích và công lao của các Thầy, các Cô, 

chúng con xin gửi tới những người cha, người mẹ tâm hồn của mình lời tri ân 

sâu sắc nhất. Chúng con  xin hứa sẽ tích cực hơn trong học tập, rèn luyện và tu 

dưỡng, luôn luôn trau dồi, phát huy tinh thần học tập và nghiên cứu của các thế 

hệ sinh viên nhà trường, nỗ lực hết mình, nỗ lực không ngừng để góp phần xây 

dựng và phát triển; tiếp thu, ứng dụng và phát triển kỹ năng nghề nghiệp mà 

thầy cô truyền dạy để trở thành những người giáo viên tốt, góp phần trong sự 

nghiệp trồng người, đào tạo nhân tài cho đất nước. 

Một lần nữa cho phép em gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, các quý  

thầy cô lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các bạn sinh 

viên sẽ trở thành những nhà giáo mẫu mực của tương lai! 

Nguyễn Thị Lâm Quỳnh 
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17. Lê Thị Lương Duyên. Nét bút tri ân / Lê Thị Lương Duyên // 

http:/www.thpt-chuvanan-quangtri.violet.vn. –  2011. – Ngày 21 tháng 4. 
 

NÉT BÚT TRI ÂN 
 

 “Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ 

mãi tiếng thầy cô”. Những lời ca tiếng nhạc như đưa tâm hồn ta trở về một thời 

học trò áo trắng tinh khôi của những ngày xưa yêu dấu. 

Mới đây thôi tôi còn là cô bé ngốc nghếch đùa vui cùng lũ bạn, ấy vậy mà 

giờ đây trong lòng tôi đã có một chút hồi hộp, lo âu của tuổi học trò năm cuối, 

một chút bồi hồi xao xuyến khi bất chợt gặp ánh mắt ai ... 

Khung trời tuổi mộng thật là đẹp đẽ biết bao, ở đó có lũ bạn qủy sứ chơi 

hết mình và cũng học hết nói có những trang sách đã cho ta những chân trời ước 

vọng. Có bóng dáng cô trên bục giảng mỏng manh, bài học tươi nguyên trong kí 

ức đầu đời, và thầy cô ánh mắt nghiêm nghị nhưng tấm lòng tràn ngập tình yêu 

thương. 

Đông lại về mang theo từng cơn gió lạnh nhưng tôi luôn cảm thấy ấm áp 

bởi tâm hồn luôn được sưởi ấm bằng tình thương của bạn bè và thầy cô. Những 

cơn mưa rã rích kéo dài vẫn không làm chậm thời gian đang tiến gần ngày hiến 

chươngnhà giáo. Truyền thống tôn sư trọng đạo chúng em xin kính dâng lên 

thầy cô những bông hoa tươi thắm, để bày tõ lòng tri ân và ngưỡng vọng đối với 

những người đã bắc cầu cho chúng em đến bên bờ tương lai và hạnh phúc. 

Với tình yêu thương bao la và lòng nhiệt huyết vô bờ bến, dù ngày hè 

nóng nực hay đêm đông lạnh giá thầy cô vẫn miệt mài soạn bài để cho chúng em 

những bài học hay. Thầy cô là người thợ khéo trong “vườn ươm nhân tài” ngày 

ngày “chăm lo vun xới” đễ cho cuộc đời trãi ngọt cây xanh, những cây ấy sẽ 

bám rễ vào những mảnh đất quê hương toả mát cho cuộc đời. 

Thầy cô ơi ! 

Chúng em biết: trắng là sắc màu của sự tinh khôi nhưng nó cũng nghiệt 

ngã khi vô tình làm bạc thêm mái tóc của thầy cô. Bóng dáng của thầy cô trên 

bục giảng với bụi phấn trắng bay làm lòng ai nức nở? Bài học cuộc đời và triết lí 

nhân gian thầy cô đều chắt chiu để dày dỗ chúng em nhưng... còn một điều thầy 

chưa kể thầy ơi!!! Năm tháng đã qua đi bụi phấn cứ vô tình làm bạc thêm mái 

tóc cô lớp bụi thời gian cũng như xoá mờ tất cả con người rồi sẽ trở về với cát 

bụi vĩnh hằng như tình yêu thương  của thầy cô giành cho chúng em vẫn còn đó 

như một diều bất diệt! 

Xin được mang theo tình yêu thương ấy để làm lẽ sống, làm hành trang 

trong cuộc đơì rong ruổi kiếm tìm hạnh phúc và tương lai. Tình yêu ấy chính là 

động lực, là mái chèo để giúp con thuyền của chúng em trên dòng sông đời vượt 

qua tất cả, neo đậu được bến bờ ước mơ ! 

Thầy cô biết không? Chúng em xót xa và lo sợ: sợ một ngày mai - một 

ngày không xa nữa thôi, chúng em sẽ rời xa nơi đây - ngôi trường cấp 3 yêu dấu, 

http://thpt-chuvanan-quangtri.violet.vn._/
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sẽ phải giã từ “quần xanh áo trắng”, em sợ một ngày đóng gói tất cả những kỹ 

niệm học trò vào quá khứ hay cất vào trong cuốn lưu bút; sợ trái tim không còn 

biết hồi hộp trước khi lên bảng trả bài; sợ con đường dưới chân em không còn là 

con đường đến lớp... mà bước vào cuộc đời rộng mở với bao khó khăn và thử 

thách để rồi chợt rưng rưng nơi khoé mắt khi nhớ về những lời dạy bảo của thầy 

cô: 

Thầy bảo rằng tương lai 

Là đoạn đường gian khổ 

Chẳng bao giờ nhường chổ 

Cho kẻ lười đâu em! 

Cô cho em niền tin 

Mang cho bao điều ước 

Những gì ta có được 

Phải tự lực nghe em! 

Thầy cô mang cho em 

Những hạt vàng kiến thức 

Thầy cô người tiếp sức 

Cho em đến ngày mai. 

Những gì thầy cô dạy, chúng em xin khắc vào sâu thẳm trái tim, để rồi dù 

dòng đời có biến đổi chúng em vẫn nhớ đến những người cha - người mẹ thứ 2 

này! 

Giờ đây, tôi như nhắm mắt và cắn chặt môi để khỏi bật ra thành tiếng khóc: 

“ Cánh cửa thư sinh dần khép lại 

Mai mốt xa rồi có nhớ không? 

Có nhớ ba năm chung trường lớp 

Có nhớ ba năm kỉ niệm đầy.” 

Mười bảy năm qua, tôi đã gặp lại mình tại những cung bậc khác nhau của 

cảm xúc, có những điều đã qua và vĩnh viễn không trở lại, có những điều đang 

tới mà ta không hề biết. Và hôm nay tâm hồn tôi thêm một lần xao động ... 

Ngủ ngoan nhé những ngày xưa yêu dấu, hãy giữ lại cho mình thời học 

trò áo trắng tinh khôi, sẽ không quên ngày tháng sống gần nhau dẫu mai này mỗi 

đứa mỗi phương trời cách biệt. Trên đường đời chúng em đi có ánh mắt thầy cô 

dõi theo từng giờ, từng phút. Có kỉ niệm và tình yêu thương nâng đỡ mỗi bước 

chân! 

Năm học cuối tôi ước ao đến nao lòng xoá đi những lỗi lầm, khờ dại đã 

qua. Song ước muốn cũng chỉ là hư ảo, ta phải sống thực với hôm nay với ngày 

mai, với ước mơ được nhen lên từ cuộc sống, từ túi kiến thức thầy cô chắt chiu 

qua từng năm tháng. Tôi chưa nói tôi sẽ làm được gì, chỉ xin cuộc sống chỉ mãi 

vẹn nguyên để niềm tin thành hiện thực, để đi tiếp con đường thầy cô đã vạch, 

tìm được hạnh phúc đem về cho chuyến đò đời không phải đơn côi! 
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Những gì thầy cô làm cho chúng em không sao kể hết được, nhạc sĩ Nhất 

Huy đã từng viết “ Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi 

nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy...” 

Nhân ngày 20/11 chúng em xin bày tỏ tấm lòng tri ân đến thầy cô với sự 

biết ơn sâu sắc và tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất. Chúng em sẽ cố gắng để 

mai sau như con ong làm ra mật ngọt cho đời. Dẫu mai sau, chúng em có đi đâu 

về đâu thì nơi sâu thẳm trái tim vẫn biết rằng thầy cô đang dõi theo và nâng đỡ 

chúng em trên đường đời. Chúng em sẽ nhớ mãi thầy cô yêu quý! 

Tháng 11 - xin tri ân các thầy cô giáo - người vươn mầm cho tương lai đất 

nước! 

Em xin cám ơn thầy cô đã mang đến một tương lai tươi sáng cho bao thế 

hệ học trò! 

Lê Thị Lương Duyên 

 

 

18. Phùng Văn Mùi. Nhân ngày 20/11: Nghĩ về thầy cô / Phùng Văn Mùi // 

http://dantri.com.vn.  
 

NHÂN NGÀY 20/11: NGHĨ VỀ THẦY CÔ 
 

Nghề giáo thường được ví như nghề lái đò và thầy cô là những người 

đưa đò. Những chuyến đò âm thầm chở từng lớp người, từng lớp học trò ngày 

ngày đến bến mới. Con đò cứ lặng lẽ theo dòng thời gian mang người lữ 

khách đến nơi họ cần đến. 
Nếu được ví nghề dạy học như một bản nhạc thì Thầy cô sẽ là nốt trầm xao 

xuyến, êm đềm nhưng sâu lắng lòng người. Nếu là một nhạc cụ thì họ là sáo 

diều vi vu, thổi những giai điệu nhẹ nhàng khó quên. Nếu là không gian vũ trụ, 

họ như một cơn gió nhẹ thoảng qua, âm thầm mang yêu thương vang vọng mãi 

cuộc đời mỗi con người chúng ta. 

Nghề giáo thường được ví như nghề lái đò và thầy cô là những người đưa 

đò. Những chuyến đò âm thầm chở từng lớp người, từng lớp học trò ngày ngày 

đến bến mới. Con đò cứ lặng lẽ theo dòng thời gian mang người lữ khách đến 

nơi họ cần đến. Trên con đường bến bờ ấy không phải lúc nào cũng bằng phẳng, 

đôi khi họ gặp phải sóng dữ, khó khăn, trở ngại. Vì tình thương yêu bao la của 

chính mình như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim đã giúp người lái họ vững tay 

chèo tiếp tục cầm lái. 

Người Thầy còn như một nhà làm vườn, đêm ngày ươm trồng chăm sóc cẩn 

thận cho hạt giống của mình mong sao chúng có thể lớn nhanh, khỏe mạnh để có 

ích cho đời. Hạt giống mà thầy cô gieo trồng ở đây là hạt giống tâm hồn - sự 

nghiệp trồng người. Họ đã cung cấp cho chúng ta một hành trang vững chắc, 

một kiến thức vững vàng. Đó là thứ tài sản vô giá, để chúng ta chập chững bước 

từng bước vào cuộc sống đầy chông gai và thử thách của cuộc sống. 

http://dantri.com.vn/


 

 

 

54 

 
Một lớp học miền núi  

Niềm vui sướng của thầy cô là khi thấy học trò tung tăng cắp sách đến 

trường, hí hoáy làm tốt bài kiểm tra và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Niềm 

vui của người học trò cũng chính là niềm vui của người Thầy. Cũng có khi có 

những nỗi buồn vì các cô cậu học trò hư, quậy phá, chịu đựng cảnh học sinh vô 

lễ với những lời lẽ và hành động không hay nếu mình quá nghiêm khắc. 

Thử hỏi, người Thầy đã phải trải qua biết bao nhiêu tình huống khó xử để 

uốn nắn “cây đời” thành những người công dân tốt. Đó là sự tự kiểm điểm, chất 

vấn bản thân với hàng trăm câu hỏi đặt ra. Một sự đấu tranh tư tưởng và cần 

khoảng thời gian dài để suy nghĩ, xem xét và giải quyết. Và, bên cạnh những nụ 

cười viên mãn khi thấy học trò trưởng thành, thành đạt. Nhiều khi bên khóe mi 

kia là những giọt nước mắt, giọt nước mắt rơi bởi những học trò nghịch ngợm 

gây ra biết bao nhiêu điều phiền lòng. 

Với bao lớp học trò qua nhiều cấp dạy thì mấy ai nhớ hết, nhưng trong lòng 

thầy cô vẫn nhận rõ các gương mặt học trò cũ ngày nào. Sự diễn biến tâm lý 

trong Những con đò lặng lẽ ấy có biết rằng người lữ khách hôm nào mấy ai nhớ 

về mình không? Hay chỉ là người đi đò qua sông rồi lại quên ngay bến sông với 

người lái đò ngày nào? Trong tâm tư của những con người đáng kính này, lúc 

nào cũng chuẩn bị sẵn, mỗi nhà giáo đều biết và chấp nhận sự thật đó. Người 

đưa đò không đòi hỏi người đi đò phải nhớ công ơn của mình, mà họ nhận ra 

rằng trách nhiệm của họ là phải đưa lữ khách cặp bến an toàn. Trong bước 

đường tương lai sau này khi gặp lại nhau chỉ cần học sinh cũ gật đầu chào hỏi 

với một nụ cười thân thiện, biết ơn là thầy cô cũng mãn nguyện lắm rồi. 

Một nhà giáo chân chính là người có tấm lòng yêu nghề, yêu người với sự 

hy sinh cao cả trong thầm lặng. Người Thầy chọn nghề hay chính nghề cũng đã 

chọn họ. Nghề dạy học gắn liền với máu thịt và người học trò là những bộ phận 

không thể thiếu trong cái cơ thể tổng hòa đó. Việc yêu người là rất quan trọng! 

Nghề mà họ theo đuổi là đào tạo, uốn nắn cho hạt giống người trở thành một cây 

xanh tốt, góp phần làm đẹp cho đời. Để mỗi người là một bông hoa tươi thắm tô 
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đẹp cho xã hội, làm nên vườn hoa đẹp. Chính tấm lòng yêu nghề đã giúp họ có 

thể vượt qua tất cả để dẫn dắt học trò bước trên con đường phía trước, đi vào 

đúng quỹ đạo của nó. 

Đã chọn nghề giáo thì suốt đời gắn liền với cuộc sống của nhiều người, cần 

có một trái tim nhân hậu, một tấm lòng khoan dung vị tha và lòng yêu thương đủ 

lớn. Người Thầy luôn biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe và khuyên nhủ, sẵn sàng 

tha thứ cho lỗi lầm của tuổi học trò ngây thơ trong sáng. 

Dòng thời gian êm đềm trôi mãi, nó không chờ đợi một ai. Giờ đây khuôn 

mặt thầy cô đã xuất hiện nếp nhăn, mái tóc kia không phải là hạt bụi phấn vô 

tình ngày nào mà đó là những sợi bạc của tháng năm, những nếp nhăn và sợi bạc 

của thời gian, phải chăng là do lỗi lầm ngày nào của chúng ta? Giá như bánh xe 

thời gian có thể quay trở lại thì chắc hẳn không ít chúng ta sẽ không làm cho 

người Thầy, cô kính yêu của mình phải buồn lòng. Để khuôn mặt kia luôn vui 

vẻ, mái tóc ấy không phủ đầy những sợi bạc. 

Dù cho anh là ai, ở bất cứ địa vị nào thì cũng được lớn lên trong sự dạy dỗ 

của bậc cha mẹ và thầy cô. Có thể khẳng định rằng ai cũng từng một lần được 

lớn lên trong sự dìu dắt của người thầy, người cô. Ai cũng biết được nghề giáo 

là thế nào nhưng mấy ai biết hết ý nghĩa và những việc làm thầm lặng của những 

người đáng kính ấy. 

Nhân ngày 20-11, Ngày Nhà giáo Việt Nam! với tấm lòng thành kính biết 

ơn sâu sắc những người đã thầm lặng vắt óc, nặn tim dâng hiến cho đời, tạo nên 

“mùa vàng” cho xã hội. Xin gửi tới các thầy cô những lời chúc mừng tốt đẹp 

nhất. Chúc các thầy cô mãi mãi vui tươi tỏa ngát hương cho đời. 

Phùng Văn Mùi 

 

 
19. Ngọc Thanh. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11: Những tấm 

lòng cao cả / Ngọc Thanh // http://www.baobinhduong.org.vn. – 2009. – Ngày 

20 tháng 11. 
 

KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11: 

NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ 
 

Thời nào cũng thế, tấm lòng của các thầy cô giáo vẫn luôn là những ngọn 

đuốc sáng ngời soi rọi và dẫn đường cho biết bao thế hệ về tri thức, nhân 

cách, về đạo đức và niềm tin... Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, sự 

tôn vinh các nhà giáo càng có ý nghĩa khi xã hội trân trọng và ghi nhận về sự 

hy sinh, tận tụy với nghề của những người thầy, những người đã thầm lặng 

đưa đường, dẫn lối cho các thế hệ học trò của mình đến với bến bờ tri thức.  

Lương tâm nghề nghiệp hàng đầu 

http://www.baobinhduong.org.vn/
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Tất cả những ai đã trải qua thời học trò đều biết về sự cống hiến thầm lặng 

của người thầy giáo, cô giáo bằng quá trình lao động miệt mài nghiêm túc và 

đầy trách nhiệm. 

Nhà giáo ưu tú Đoàn Thị Ngọc, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An xúc động 

tâm sự: Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã rất thích làm cô giáo. Hình ảnh các thầy cô 

giáo luôn là thần tượng và là niềm mơ ước khôn nguôi của tôi. Chính vì vậy mà 

tôi đã chọn và gắn bó với nghề này gần 40 năm qua. Những ngày đầu khi biết 

mình sắp nghỉ hưu, nghĩ mình sắp phải rời xa mái trường thân yêu với bao 

khuôn mặt bạn bè, đồng nghiệp, các em học sinh, các thế hệ phụ huynh mà mình 

đã từng gắn bó, cùng làm việc, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, tôi thấy thực sự 

hụt hẫng không chỉ trong những sinh hoạt hàng ngày mà cả trong sâu thẳm tâm 

hồn. 

Nhà giáo ưu tú Huỳnh Nguyệt Thu, phường Phú Thọ, TX.TDM cũng nói: 

Theo tôi, một người thầy tốt nhất thiết phải có hai yếu tố không thể tách rời 

nhau, đó là lương tâm và chuyên môn. Lương tâm là cái đi trước và sau đó là 

chuyên môn. Muốn vậy, trước hết người thầy phải yêu nghề và đồng thời phải 

yêu thương thật sự những học trò, những giáo viên của mình bằng một tình cảm 

của một người thầy, một người bạn. 

Nhà giáo ưu tú Tống Thị Lịch, Hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, 

huyện Dĩ An khẳng định: Thời nào cũng vậy, cái tâm của người thầy giáo phải 

luôn được đặt lên hàng đầu. Đạo làm thầy là cao cả nhưng cũng thật nặng nề biết 

bao. Vì đã là giáo dục thì cần phải có sự gắn kết chặt chẽ từ trên xuống dưới, 

gắn bó trong phương pháp chỉ đạo, phối hợp và quan trọng hơn là sự gắn bó 

trong tình cảm, thực sự quý trọng, thực sự tin yêu và thực lòng giúp sức cho 

nhau để có được sự đồng thuận. Được như vậy thì bắt buộc người thầy phải có 

lương tâm nghề nghiệp. 

Cô Lê Ngọc Phương, nhà giáo ưu tú, giáo viên trường THCS Chánh Phú 

Hòa (Bến Cát) cũng tâm sự: “Nếu là thầy cô giáo mà không có lòng yêu nghề, 

không có tấm lòng yêu học trò thì chẳng thể trụ nổi với nghề này lâu được. Tôi 

muốn trở thành thầy giáo ngay từ khi còn rất nhỏ. Sau khi ra trường, được tiếp 

xúc với học trò, tôi lại càng cảm thấy yêu nghề hơn. Hạnh phúc lớn nhất đối với 

tôi là khi được phụ huynh và các em học sinh tin yêu. 

Thầy Văn Văn Phê, Hiệu trưởng trường THPT Dĩ An, một nhà giáo ưu tú 

cũng từng khẳng định: Tôi quan niệm chất lượng giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) 

phải bắt đầu từ người thầy. Hay - dở, tốt - xấu, thành - bại trong giáo dục chính 

là từ trách nhiệm của người thầy giáo. Làm người thầy giáo mà cái tâm không 

được đặt lên hàng đầu thì đừng mong muốn có được một thế hệ chất lượng trong 

tương lai. 

Còn cô Hoàng Thị Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo Trung tâm điếc 

Thuận An cũng xúc động nói: “Làm một người thầy tốt với các em học sinh 

bình thường đã khó, làm một người thầy đã tốt lại có tâm đối với các em học 

sinh khuyết tật lại càng khó hơn bội phần nhưng không vì vậy mà tôi nản chí. 
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Hơn 10 năm làm giáo viên dạy cho các trẻ em khuyết tật của trường, càng ngày, 

tôi càng thấy yêu thương và gắn bó với các em nhiều hơn. 

Cùng gieo hạt và ươm mầm cho những ước mơ 
Để tiếp bước những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ nhà giáo đi trước, 

các giáo viên trẻ cũng đang nỗ lực, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp trồng 

người của tỉnh nhà. Cô Huỳnh Thị Mỹ Dung, một giáo viên trẻ của huyện Thuận 

An tâm sự: Phải thừa nhận rằng, với tinh thần “tôn sư trọng đạo” ngàn đời của 

dân tộc ta, các tầng lớp nhân dân đã cho chúng tôi những niềm an ủi và những 

xúc cảm vô bờ. Đó là những tình cảm quý báu ràng buộc chúng tôi, là lý tưởng 

để chúng tôi cống hiến toàn bộ tri thức của mình cho sự nghiệp giáo dục.  

 

Dù nghề giáo ngày nay còn rất nhiều khó khăn, đòi hỏi người thầy giáo 

không chỉ có lòng yêu nghề, mến trẻ, mà còn phải sống có lý tưởng và bản lĩnh 

mới có thể vững vàng bám trụ trường lớp. Ông Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở 

GD-ĐT cho biết: “Tôi nghĩ truyền thống “tôn sư trọng đạo” là nét đẹp truyền 

thống trong đời sống tâm hồn của người Việt Nam, đã có từ lâu, được bảo tồn, 

phát triển cho đến ngày nay và mãi mãi sau này. Chính vì thế mà ông cha ta đã 

dùng những ngôn từ đẹp nhất để tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh nhà giáo: 

“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “Không thầy đố mày làm nên”, “Muốn sang thì 

bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ, phải yêu kính thầy”... Với tầm cao của nền 

kinh tế tri thức thì mọi hành vi, thái độ, lời nói, việc làm của nhà giáo đều là tấm 

gương phản chiếu nhiều chiều - nhưng không ai khác hơn chính nhà giáo phải tự 

soi mình.  

Ai cũng biết đã là thước thì phải thẳng, đã là cân thì phải chính xác, 

nhưng muốn “thẳng” hay “chính xác” đều phụ thuộc ở người cầm. Nhà giáo 

chúng ta phải hết sức chú ý điều này. Chính vì vậy, việc trau dồi và nâng cao 

phẩm chất năng lực là yêu cầu tự thân ở mỗi nhà giáo, những giáo viên dù đã 

nghỉ hưu hay đang còn đứng trên bục giảng phải luôn tâm niệm. Dù đâu đó vẫn 

còn những con sâu làm rầu nồi canh, nhưng trên thực tế cũng không ít những 

người thầy vẫn ngày đêm miệt mài thầm lặng, bằng nhân cách và tài năng, gieo 

hạt và ươm mầm cho những ước mơ, hoài bão thật đẹp đẽ cho đồng nghiệp và 

học trò của mình”. 

Ngọc Thanh 
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20. Những bài thơ hay nhất về thầy cô giáo / http://giaoduc.net.vn._ 

2012._ Ngày 20 tháng 11. 

 

NHỮNG BÀI THƠ HAY NHẤT VỀ THẦY CÔ GIÁO! 
  

Thầy và chuyến đò xưa 
 

Lặng xuôi năm tháng êm trôi  

Con đò kể chuyện một thời rất xưa  

Rằng người chèo chống đón đưa  

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều  

 

Bay lên tựa những cánh diều  

Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên  

Rời xa bến nước quên tên  

Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười  

 

Giọt sương rơi mặn bên đời  

Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông  

Mắt thầy mòn mỏi xa trông  

Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...  

                                     Nguyễn Quốc Đạt  

 

Con với thầy  
 

Con với thầy  

Người dưng nước lã  

Con với thầy  

Khác nhau thế hệ  

 

Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình  

Mười mấy ngàn ngày không gặp lại  

Những thầy giáo dạy tôi ngày thơ dại  

Vẫn bên tôi dằng dặc hành trình  

 

Vẫn theo tôi những lời động viên  

Mỗi khi tôi lầm lỡ  

Vẫn theo tôi những lời nhắc nhở  

Mỗi khi tôi tìm được vinh quang...  

 

Qua buồn vui, qua những thăng trầm  

Câu trả lời sáng lên lấp lánh  

http://giaoduc.net.vn._/
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Với tôi thầy ký thác  

Thầy gửi tôi khát vọng người cha  

 

Đường vẫn dài và xa  

Thầy giáo cũ đón tôi từng bước!  

Từng bước một tôi bước  

Với kỷ niệm thầy tôi...  

                                         Phạm Minh Dũng 

 

Lời ru của thầy  
 

Mỗi nghề có một lời ru  

Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này  

Lời ru của gió màu mây  

Con sông của mẹ đường cày của cha  

 

 

Bắt đầu cái tuổi lên ba  

Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em  

Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm  

Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!  

 

Thầy không ru đủ nghìn câu  

Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời  

Tuổi thơ em có một thời  

Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm  

 

Như ru ánh lửa trong hồn  

Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây  

Thầy ru hết cả mê say  

Mong cho trọn ước mơ đầy của em.  

 

Mẹ ru em ngủ tròn đêm  

Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày  

Trong em hạt chữ xếp dày  

Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm  

 

Từ trong vòm mát ngôi trường  

Xin lời ru được dẫn đường em đi  

(Con đường thầy ngỡ đôi khi  

Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)  
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Hẳn là thầy cũng già thôi  

Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em  

Thì dù phấn trắng bảng đen  

Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình  

                                 Đoàn Vị Thượng 
 

Xin lỗi các em  
 

Tôi đâu phải người làm nông  

Cày xong đánh giấc say nồng một hơi  

Chuông reo tan buổi dạy rồi  

Còn nghe ray rứt nỗi đời chưa yên.  

 

Trách mình đứng trước các em  

Dửng dưng cả tiếng hồn nhiên gọi: Thầy!  

Rụng dần theo bụi phấn bay  

Ước mơ một thuở căng đầy tuổi xanh  

 

Dẫu là lời giảng của mình  

Cơn ho chợt đến vô tình cắt ngang  

Dẫu là tiết học vừa tan  

Bước qua cửa lớp đôi lần hụt hơi!  

 

Hiểu dùm tôi các em ơi  

Giấu bao ám ảnh khôn nguôi từng giờ  

Cảnh đời chộn rộn bán mua  

Áo cơm nào dễ chi đùa với ai.  

 

Vờ quên cuộc sống bên ngoài  

Nhiều điều xa lạ nói hoài riết quen  

Dở hay, yêu ghét, trắng đen  

Còn bao sự thật đã nhìn thẳng đâu  

 

Ai còn dằn vặt đêm sâu  

Trong từng sợi tóc bạc màu truân chuyên  

Thật lòng tạ lỗi các em  

Hiểu ra khi đã lớn lên mai này!  

                                                Trần Ngọc Hưởng 
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Bụi phấn xa rồi  
 

Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai  

Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn  

Một mình thơ thẩn đi tìm lại  

Một thoáng hương xưa dưới mái trường  

Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thương,  

Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me  

Bảng đen nằm nhớ người bạn trẻ  

Bụi phấn xa rồi... gửi chút hương!  

 

Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm  

Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi!  

Cuộc đời cũng tựa như trang sách  

Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!!  

 

Nước mắt bây giờ để nhớ ai???  

Buồn cho năm tháng hững hờ xa  

Tìm đâu hình bóng còn vương lại?  

Tôi nhớ thầy tôi, nhớ... xót xa!  

 

Như còn đâu đây tiếng giảng bài  

Từng trang giáo án vẫn còn nguyên  

Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo  

Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên!!!  

                                                      Thái Mộng Trinh 
 

Nhớ cô giáo trường làng cũ  
 

Bao năm lên phố, xa làng  

Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê  

Nhớ bài tập đọc a ê  

Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ  

 

Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ  

Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.  

Vở ngày thơ ấu lần xem  

Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.  

 

Tờ i nguệch ngoạc bút chì  

Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề  

Thương trường cũ, nhớ làng quê  
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Mơ sao được một ngày về thăm Cô !  

                                      Nguyễn Văn Thiên 
 

Hoa và ngày 20-11  
 

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy  

Còn rung rinh sắc thắm tươi  

20-11 ngày năm ấy  

Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi  

 

Cô tôi mặc áo dài trắng  

Tóc xanh cài một nụ hồng  

Ngỡ mùa xuân sang quá  

     Học trò ngơ ngẩn chờ trông...  

 

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...  

Xuân sang, thầy đã bốn mươi  

Mái tóc chuyển màu bụi phấn  

Nhành hoa cô có còn cài?  

 

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...  

Tà áo dài trắng nơi nao,  

 Thầy cô - những mùa quả ngọt  

Em bỗng thành hoa lúc nào.  

                                             Phạm Thị Thanh Nhàn 
 

Nghe thầy đọc thơ  
 

Em nghe thầy đọc bao ngày  

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà  

Mái chèo nghe vọng sông xa  

Êm êm như tiếng của bà năm xưa  

Nghe trăng thuở động tàu dừa  

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời  

Thêm yêu tiếng hát mẹ cười  

Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…  

                                         Trần Đăng Khoa 
 

Nắng ấm sân trường  
 

Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương  

Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng  
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Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng  

Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng qươ  

 

Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ  

Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa  

Và cả gió cũng biết mê thơ nữa  

Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm.  

 

Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm  

Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít  

Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít  

Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh  

 

Em ngồi yên uống suối mật trong lành  

Thời gian như dừng trôi không bước nữa  

Không gian cũng nằm yên không dám cựa  

Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng  

 

Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang  

Kiêu hãng khoe trên mình màu nắng ấm  

Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng  

Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người...  

                                              Nguyễn Liên Châu 
 

Thầy  
 

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay  

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng  

Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn  

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi  

 

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...  

Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại  

Mái chèo đó là những viên phấn trắng  

Và thầy là người đưa đò cần mẫn  

Cho chúng con định hướng tương lai  

 

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi  

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa  

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ... 

Theo Báo Giáo dục 
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* GIỚI THIỆU SÁCH: 
Cuốn 1: 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGƯỜI THẦY VÀ VIỆC XÂY 

DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC HIỆN NAY 

 

 

 

 

Tác giả: TS. Ngô Văn Hà 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2013 

Số trang: 206 

Kích thước: 14.5 x 20.5cm 

Giá bìa: 37.000đ 

Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nhà giáo luôn 

được xã hội tôn vinh và kính trọng. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan 

tâm đến sự nghiệp giáo dục nói chung và xây dựng đội ngũ người thầy nói riêng. 

Người có quan niệm khá hoàn hỉnh về vai trò, nhiệm vụ, phẩm chất, đạo đức, 

chuyên môn và phương pháp giảng dạy của thầy giáo. Thực hiện lời dạy của 

Người, các thế hệ thầy cô giáo đã phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp trồng 

người và đã góp phần to lớn trong việc phát triển nền giáo dục Việt Nam nói 

chung và nền giáo dục đại học nói riêng.  

Trong giai đoạn hiện nay, nguồn lực con người có vai trò quyết định đến 

thành công của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đội ngũ giảng viên 

đại học được coi là một trong những nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục 

đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, chính trị, đạo đức, kiến thức 

và năng lực thực hành nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục.  

Những năm qua, giáo dục đại học đã xây dựng được đội ngũ giảng viên 

đông đảo về số lượng, chất lượng. Tuy vậy, đội ngũ giảng viên đại học chưa đáp 

ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Việc nghiên cứu tư 

tưởng Hồ Chí Minh về người thầy để có nhận thức đúng đắn và vận dụng vào 

việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn. 

Với mong muốn đó, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại 
học hiện nay” nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo sâu 

hơn về vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. 

Cuốn sách ”Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc xây dựng đội 

ngũ giảng viên đại học hiện nay” của TS. Ngô Văn Hà phân tích một cách có 

hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy, bao gồm: vai trò, phẩm chất đạo 
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đức, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy của người thầy giáo; 

đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên đại học về số lượng, chất lượng, cơ cấu 

trình độ, cơ cấu ngành nghề, khía cạnh thu nhập và vị thế của họ trong xã hội; 

đồng thời phân tích sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy trong việc 

xây dựng đội ngũ giảng viên đại học ở nước ta hiện nay.  

Kết cấu cuốn sách gồm ba chương: 

Chương I: Khái lược tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy giáo 

Chương II: Tình hình đội ngũ giảng viên đại học trong những năm đầu 

thế kỷ XXI 

Chương III: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy trong việc 

xây dựng đội ngũ giảng viên đại học trong giai đoạn hiện nay. 

Cuốn sách là tài liệu cần thiết trong công tác giáo dục hiện nay, giúp bạn 

đọc có thêm tài liệu nghiên cứu sâu hơn về vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ 

giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. 

Sách hiện đang có tại phòng Mượn sách tự chọn và phòng Đọc sách Tổng 

hợp Thư viện tỉnh Bình Dương. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham 

khảo! 

 

 

Cuốn 2: 

NHÀ GIÁO VIỆT NAM TIỂU SỬ VÀ GIAI THOẠI 

 

 

 

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh 

Nhà xuất bản: Quân đội Nhân dân 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2012 

Số trang: 321 

Kích thước:13.5 x 20.5cm 

Giá bìa: 62.000đ 
 

“Không thầy đố mày làm nên” là câu châm ngôn lâu đời của Việt Nam, nói 

lên truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Nhiều nhà giáo mẫu mực, chấp 

nhận khó khăn để sống chết với nghề, toàn tâm toàn ý cho việc trồng người, xây 

dựng thế hệ mai sau mà không hề đòi hỏi một sự đáp ứng tương xứng. Hình như 

đó là một đặc điểm, một bản sắc, một thiên chức vô hình của nghề giáo, cho đi 

mà không cần nhận lại. 
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Để thấy rõ hơn sự vĩ đại của nghề giáo, cuốn sách “ Nhà giáo Việt Nam – 

tiểu sử và giai thoại” giới thiệu đến bạn đọc thân thế và những cống hiến về 

giáo dục của các nhà giáo Việt Nam thời kỳ phong kiến. Ở thời này, giáo dục 

không chia ra môn loại như thầy văn, thầy toán, không có các bậc ấu học, trung 

học, đại học…Thầy nào cũng làm nhiệm vụ giảng dạy, sách giáo khoa vẫn là 

chung, nhưng mỗi thầy có một đặc điểm riêng, một phong cách riêng. Chính vì 

vậy, để bạn đọc tiện theo dõi, tác giả đã sắp xếp nội dung cuốn sách gồm sáu 

phần được hệ thống hoá theo từng nhóm, từng khuynh hướng: 

1. Các thầy giáo vào bậc Quốc sư 

2. Các thầy giáo thiên về hoạt động chính trị 

3. Các bà giáo 

4. Các thầy giáo chuyên khoa và bách khoa 

5. Các thầy giáo nổi tiếng vì là chủ trì các ngôi trường danh tiếng 

6. Các thầy có hoàn cảnh và phong cách riêng 

Những người thầy ngày xưa đã tiến hành việc giáo dục một cách sâu sắc, 

rất có lý tưởng và tác giả Vũ Ngọc Khánh đã ghi nhận, viết về những người thầy 

ngày đêm miệt mài truyền thụ đạo lý, kiến thức cho các thế hệ tương lai của đất 

nước. Nội dung cuốn sách sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự 

nghiệp của nhiều nhà giáo nổi tiếng như Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Đoàn Thị 

Điểm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiểu… 

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là tư liệu quý giúp cho bạn đọc có thêm 

hiểu biết về nền giáo dục nước nhà. 

Cuốn sách “Nhà giáo Việt Nam – tiểu sử và giai thoại” hiện đang có tại 

phòng Mượn sách tự chọn và phòng Đọc sách Tổng hợp Thư viện tỉnh Bình 

Dương. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham khảo! 
 



 

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ 

“DẤU ẤN ĐIỆN BIÊN” 

 

 

Chịu trách nhiệm biên soạn: 

Nguyễn Văn Huệ  – Giám đốc 

 

Biên tập: 

Trần Thị Riết – P. Giám đốc 

Giản Thị Thu Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


