
Người thầy 'chuyển đổi số' và sự bất biến của đạo nghĩa thầy - trò 

 

Kể từ khi người thầy được xem là chuẩn mực và giữ vị thế “độc tôn”, đến nay, 

nghề dạy học đã có những thay đổi lớn. 

Năm 2020 là một năm học mà có lẽ, chưa khi nào thầy trò ít “chạm mặt” nhau 

như thế. 

Bước ngoặt bất ngờ của những người thầy 

Khi Hà Nội xuất hiện ca dương tính với Covid-19 vào ngày 6/3, là ca thứ 17 

ở Việt Nam, thì tới ngày 8/3, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội ra thông báo tiếp tục tổ 

chức dạy và học theo kế hoạch, nhưng tận dụng tối đa hình thức học online từ xa. 

Là giảng viên trẻ của Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, thầy Nguyễn 

Hồng Phương (Bộ môn Hệ thống Thông tin) đăng ký 100% tiết dạy của mình dưới 

dạng online. Dù có lợi thế nhưng ở những giờ giảng đầu, thầy Phương không tránh 

khỏi lạ lẫm. 

             

Thầy giáo Nguyễn Hồng Phương, Giảng viên Bộ môn Hệ thống Thông tin, khi dạy 

online 

 

https://tsunsg.com/collections/san-pham-khuyen-mai/?utm_source=CRS_TSUN&utm_medium=CPC&utm_campaign=BlackFriday
https://tsunsg.com/collections/san-pham-khuyen-mai/?utm_source=CRS_TSUN&utm_medium=CPC&utm_campaign=BlackFriday
https://tsunsg.com/collections/san-pham-khuyen-mai/?utm_source=CRS_TSUN&utm_medium=CPC&utm_campaign=BlackFriday
https://tsunsg.com/collections/san-pham-khuyen-mai/?utm_source=CRS_TSUN&utm_medium=CPC&utm_campaign=BlackFriday
https://tsunsg.com/collections/san-pham-khuyen-mai/?utm_source=CRS_TSUN&utm_medium=CPC&utm_campaign=BlackFriday
https://tsunsg.com/collections/san-pham-khuyen-mai/?utm_source=CRS_TSUN&utm_medium=CPC&utm_campaign=BlackFriday
https://tsunsg.com/collections/san-pham-khuyen-mai/?utm_source=CRS_TSUN&utm_medium=CPC&utm_campaign=BlackFriday
https://tsunsg.com/collections/san-pham-khuyen-mai/?utm_source=CRS_TSUN&utm_medium=CPC&utm_campaign=BlackFriday
https://tsunsg.com/collections/san-pham-khuyen-mai/?utm_source=CRS_TSUN&utm_medium=CPC&utm_campaign=BlackFriday
https://tsunsg.com/collections/san-pham-khuyen-mai/?utm_source=CRS_TSUN&utm_medium=CPC&utm_campaign=BlackFriday
https://tsunsg.com/collections/san-pham-khuyen-mai/?utm_source=CRS_TSUN&utm_medium=CPC&utm_campaign=BlackFriday
https://tsunsg.com/collections/san-pham-khuyen-mai/?utm_source=CRS_TSUN&utm_medium=CPC&utm_campaign=BlackFriday
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/11/19/23/tu-ong-do-den-nguoi-thay-chuyen-doi-so-1.jpg


“Dạy trên lớp, tôi phải lên bục giảng bài. Khi có điều gì thắc mắc, sinh viên 

sẽ được mời đứng dậy phát biểu. Nhưng với tiết học online, sinh viên sẽ trực tiếp 

nhập câu hỏi vào hệ thống để tôi trả lời. Đôi khi cùng lúc, giáo viên có thể nhận được 

rất nhiều câu hỏi” - thầy Phương kể. 

Tuy rằng không có sự tương tác ngay tức thời như cách dạy truyền thống, 

nhưng theo thầy Phương, dạy online cũng có nhiều điều tích cực… 

Trong khi đó, thầy Nguyễn Văn Lực (57 tuổi) là giáo viên dạy môn Lịch sử 

và Giáo dục công dân ở Trường THCS Diên Khánh, Khánh Hòa. Với 34 năm công 

tác, thầy Lực đã chứng kiến nhiều sự thay đổi của ngành để phát triển cùng xu thế 

của thế giới, của thời đại. 

Khi dịch Covid-19 đến bất ngờ và diễn biến rất phức tạp, học sinh phải ở nhà 

vì dịch bệnh thì với thầy Lực, việc dạy trực tuyến là khó khăn, trở ngại lớn bởi đã 

gần tuổi hưu. 

Để chuẩn bị cho tiết dạy trực tuyến đầu tiên, thầy đã phải mất hai ngày. Để 

tiết dạy “có hồn”, thầy phải tập dượt cho nhịp nhàng, ăn khớp từng lời nói với slide 

PowerPoint. Sau nhiều lần làm đi làm lại, thầy mới chính thức ghi âm ghi hình, tạo 

video gửi cho bộ phận chuyên môn duyệt để đưa lên trang web của trường... 

Tuy nhiên, tiết dạy đầu thầy vẫn chưa thực sự vừa ý khi giọng còn bị cứng. 

Đến tiết thứ hai, để cho sinh động, thầy đã thay đổi tư thế giảng bài. Không còn ngồi 

dạy nữa, tiết này thầy đứng lên, đi qua đi lại, huơ tay như đứng trước lớp nên giọng 

nói trở nên tự nhiên... 

“Rồi tôi cũng quen dần và nghĩ rằng việc triển khai dạy học trực tuyến đã giúp 

cho tôi có thêm kỹ năng sư phạm về phương pháp giảng dạy này. Ban đầu dù có 

những khó khăn, bỡ ngỡ nhất định nhưng tôi cùng với bao thầy cô phải cố gắng để 

thực hiện trách nhiệm truyền thụ kiến thức cho học sinh, như Bác Hồ đã căn dặn: 

“Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt - học tốt” – thầy Lực nói. 

Khi người thầy 'chuyển mình' mạnh mẽ 

Thầy Lực, thầy Phương cũng như hàng triệu thầy cô giáo khác đã phải tập 

thích nghi, và thích nghi được, với những biến chuyển mạnh mẽ của nghề nghiệp. 

60 năm đã trôi qua kể từ ngày còn là cậu học trò, và cũng ngần đấy năm tiếp 

tục gắn bó với giáo dục, NGƯT Nguyễn Tùng Lâm - người đồng sáng lập trường 

THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) – cho rằng ngày nay, khi công nghệ phát triển 

vượt trội và học sinh có thể tự học, thì giáo viên lúc này không còn là người độc 



quyền truyền đạt kiến thức cho học sinh. Họ chỉ là một trong những kênh để cung 

cấp tri thức cho người học. 

“Xã hội thay đổi, người thầy cũng không thể đứng yên. Do đó, giáo viên cũng 

phải tự cập nhật, đóng vai trò định hướng học trò tìm tòi, khám phá và vận dụng kiến 

thức vào thực tiễn. 

Người thầy thay vì thể hiện thế “quyền uy ghê gớm” lại trở thành người đồng 

hành, sẻ chia, thông cảm, khích lệ và luôn tạo điều kiện cho học trò phát triển” – 

thầy Lâm nhận định. 

 

Công nghệ đã hỗ trợ rất nhiều để giáo viên thực hiện được những tiết học sinh động, lôi cuốn 

 

Đồng quan điểm với thầy Lâm, TS Trương Đình Thăng – Hiệu trưởng Trường 

CĐ Sư phạm Quảng Trị - cũng nhìn nhận vai trò của người thầy bây giờ đã thay đổi. 

Anh Thăng là tiến sĩ tốt nghiệp từ New Zealand và hiện là thành viên Hội đồng khoa 

học liên ngành Tâm lý học – Giáo dục học của Quỹ Phát triển khoa học và công 

nghệ quốc gia (Nafosted), nghiên cứu viên của Trung tâm nghiên cứu Châu Á – Thái 

Bình Dương về Lãnh đạo (trực thuộc Trường ĐH Sư phạm Hongkong). 

Mới 45 tuổi mà đôi khi, tôi đã cảm thấy mình bị đứng lại đằng sau” – TS 

Thăng chia sẻ. 

“Lượng kiến thức trong thời đại công nghệ thông tin quá lớn. Học trò bây giờ 

rất giỏi, có thể nói tới những điều mà người thầy không biết chứ không phải chờ thầy 
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nói thì trò mới được mở mang. Học trò có thể học bất cứ ở nơi nào, bất cứ nơi đâu 

trong thời đại công nghệ số. 

Vì vậy, thầy giỏi bây giờ là người hướng dẫn và truyền động lực, đam mê cho 

học sinh chứ không chỉ là truyền dạy kiến thức”. 

Còn thầy Vũ Văn Cát, giáo viên môn Vật lý của Trường THPT Kinh Môn 2 

(huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), chia sẻ điều khác biệt dễ nhận thấy nhất là tri 

thức khoa học của người thầy phải hoàn thiện, phong phú, sâu sắc hơn. Thầy Cát 

hiện 51 tuổi, dù là giáo viên phổ thông ở huyện, nhưng với niềm đam mê khoa học, 

thầy đã có 2 bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế và đang làm nghiên cứu sinh 

tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

“Ngày xưa giáo viên chủ yếu giảng “chay”, nhưng bây giờ, nếu cứ như vậy 

thì coi như không hiệu quả và không đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Chính sự 

phát triển của xã hội, yêu cầu người thầy phải tự bồi đắp, nâng cao kiến thức, kỹ 

năng của mình” - thầy Cát nói. 

Và theo thầy Cát, học sinh hiện nay đã thay đổi so với các thế hệ trước đây rất 

nhiều. Do đó, giờ đây, mỗi giáo viên không chỉ là người dạy học tốt mà còn phải là 

một nhà giáo dục tốt. 

“Giáo viên không nên ngại chuyện trở thành bạn của học sinh. Nếu người giáo 

viên có kiến thức, có phương pháp sư phạm tốt, hiểu về tâm sinh lý của trẻ để ứng 

xử, phục vụ trong dạy học đạt được hiệu quả thì tôi nghĩ, vị thế của người thầy không 

những không bị hạ thấp mà còn được nâng lên rất cao trong mắt học trò và cả xã 

hội” - thầy Cát chia sẻ. 

Trong thời đại chuyển đổi số, người giáo viên cũng phải trang bị cho mình 

những hành trang gồm kiến thức, kỹ năng về khoa học kỹ thuật và công nghệ. Đặc 

biệt, giáo viên cần trang bị các kỹ thuật hỗ trợ giảng dạy. 

“Đó cũng là một trong những “vũ khí lợi hại” của ngành giáo dục hiện nay và 

mang đến hiệu quả rất lớn khi có thể làm cho bài giảng sống động, hấp dẫn hơn rất 

nhiều, giúp thu hút được học sinh hơn” – thầy Cát khẳng định. 

Nghĩa thầy trò vẫn là căn cốt 

Gần 80 tuổi, NGƯT Nguyễn Tùng Lâm nhìn nhận sự khác biệt lớn nhất giữa 

người thầy xưa và nay chính là quan niệm xã hội về người thầy. 
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“Thời của chúng tôi, người thầy có quyền uy ghê gớm. Trò rất sợ nhưng cũng hết 

sức kính trọng thầy. 

Những người thầy của tôi khi đó dù chưa có nhiều phương pháp hiện đại, họ 

chỉ dạy bằng cái tâm, nhưng thế hệ học trò chúng tôi vẫn rất khâm phục vì các thầy 

đều rất giỏi. Tôi được học NGƯT Nguyễn Duy Phúc – một người dạy Văn rất nổi 

tiếng hay thầy Trần Sĩ Tâm – người dạy rất giỏi môn Lý… Đó đều là thầy cô tận 

tụy, công tâm. Các thầy, các cô luôn coi chúng tôi như con em mình” – thầy Lâm 

nhớ lại. 

“Mọi thứ của người thầy đều được xem là chuẩn mực và thầy giữ thế “độc 

tôn”, là thần tượng để học trò hướng tới”. 

 

Dù thời gian có đổi thay thì tình cảm, nghĩa thầy trò vẫn là căn cốt 

 

Dù có những khác biệt ở vai trò của người thầy song tựu trung lại, theo thầy 

Vũ Văn Cát, vẫn có điểm chung mà qua thời gian vẫn không thay đổi. 

“Những phẩm chất cao đẹp của người thầy ngày xưa vẫn rất quan trọng và 

cần thiết, vẫn rất phù hợp với các giáo viên ngày nay dù đi qua năm tháng, thậm chí 

cả trong tương lai. 

Dù thời gian, công nghệ hay bất cứ thứ gì khác thay đổi nhưng tình cảm, nghĩa 

thầy trò tôi nghĩ vẫn là cái cốt. Đạo đức, cái tâm của người thầy đối với các học trò 

vẫn là thứ luôn được trân quý, tôn vinh”. 
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Quan điểm của thầy giáo Cát cũng là sự nhìn nhận của PGS Phạm Quốc 

Thành, Phó Trưởng khoa Khoa học Chính trị, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân 

văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. 

“Cùng với hiếu học, trọng chữ, trọng sự học thì tôn sư trọng đạo là một truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam, mang trị nhân văn sâu 

sắc. Truyền thống đó ngày càng được phát huy, cho dù có muôn vàn sự đổi thay 

trong xã hội” – thầy Thành khẳng định. 

Thầy Thành cho rằng xã hội ngày càng phát triển thì việc học ngày càng quan 

trọng. Cùng với sự chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực thì với 

giáo dục, dù phương thức, phương pháp dạy và học có nhiều biến đổi, vị trí người 

thầy lại càng đóng vai trò thiết yếu. 

“Học sinh, sinh viên, người đi học và xã hội luôn tôn kính những người thầy 

giỏi về chuyên môn, đẹp về nhân cách, trách nhiệm và tận tình với học trò. Điều này 

đòi hỏi người thầy phải luôn luôn cố gắng, phấn đấu là tấm gương cho học trò noi 

theo”. 

 

Ngân Anh – Thanh Hùng – Thúy Nga  
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