
 

 

 

 

 

 nghĩa, lịch sử ngày Quốc tế 
hiến chương các Nhà giáo  

Tháng 7/1946, một tổ chức 
quốc tế các nhà giáo tiến bộ được 
thành lập ở Paris, lấy tên là Liên hiệp 
quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng 
Pháp: Fédération Internationale 
Syndicale des Enseignants – FISE). 

Nǎm 1949, tại một hội nghị ở 
Warszawa (thủ đô của Ba Lan), Liên 
hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục 

đã ra bản “Hiến chương các nhà giáo” 
gồm 15 chương. 

 

Cô và trò (Ảnh Đinh Quang Tuấn) 
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Nội dung chủ yếu của Bản Hiến 
chương các nhà giáo: 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. 

Trong những năm kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược, Công 
đoàn Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với 
FISE với mục đích 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. 

Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt 
Nam do Thứ trưởng Bộ 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. 

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại 
Thủ đô Vacsava, Hội nghị FISE có 57 
nước tham dự, trong đó có Công đoàn 
giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 
20/11 làm ngày Quốc tế Hiến chương 
các nhà giáo. 

Lần đầu tiên ngày "Quốc tế Hiến 
chương các nhà giáo" được tổ chức 
trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày 

20/11/1958. Những năm sau đó, ngày 
lễ 20/11 còn được tổ chức tại các vùng 
giải phóng ở miền Nam. 

Vì sao ngày 20/11 trở thành 
Ngày Nhà giáo Việt Nam? 

Trong ngày 20/11/1958, lễ kỷ 
niệm 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…  

 

Quyết định số 167/HĐBT, ngày 26/9/1982 
quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là 
Ngày Nhà giáo Việt Nam 

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 
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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, học 
sinh, sinh viên miền Nam Việt Nam; 
đòi thực hiện một nền giáo dục dân 
tộc, đòi tăng ngân sách cho giáo dục 
để mở trường lớp, bảo đảm việc học 
tập cho học sinh; 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.  

Hàng năm vào kỷ niệm ngày 
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 viên trong vùng tạm 
chiếm nói riêng, động viên tinh thần 
chịu đựng gian khổ hy sinh của giáo 
viên kháng chiến nói chung. 

Khi Việt Nam thống nhất, 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 
sẽ lấy ngày 20/11 hàng năm là Ngày 
Nhà giáo Việt Nam.  

Ngày 20/11/1982, lễ kỷ niệm ngày 
Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến 
hành trọng thể trong cả nước. Từ đó 
đến nay, đây là ngày truyền thống của 
ngành giáo dục để tôn vinh những 
người làm công tác trồng người. 

… 

Quyết định của Hội đồng bộ 
trưởng số 167-HĐBT ngày 28 tháng 9 
năm 1982 về Ngày Nhà giáo Việt Nam 

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

Điều 2.- Để ngày 20 tháng 11 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 hình thức sinh hoạt 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 Ủy ban nhân dân và 
hội đồng giáo dục các cấp chủ trì, có sự 
phối hợp với các 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 họp 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 sinh hoạt của trường và 
của địa phương. 

Ngân Anh / http://vietnamnet.vn 
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ân tộc ta vốn có truyền thống 
“tôn sư trọng đạo”, vị trí, vai trò 
của người thầy luôn được xã 

hội tôn vinh với sự kính trọng, tin 
tưởng: “Muốn sang phải bắc cầu 
kiều/Muốn con hay chữ phải yêu lấy 
thầy". Trong thời kỳ hội nhập, những 
vấn đề về chất lượng giáo dục, đạo 
đức người giáo viên... đang đặt ra bao 
điều cần suy nghĩ. Hơn lúc nào hết, 
chúng ta cần phải trở lại với tư tưởng 
Hồ Chí Minh về nghề dạy học.        

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn luôn đề cao vị trí, vai trò của các 
thầy giáo, cô giáo đối với xã hội - họ là 
người quyết định thành công công 
cuộc xây dựng và đổi mới nền giáo 
dục. Người từng nhấn mạnh: “nếu 
không có thầy giáo thì không có giáo 
dục…Không có giáo dục, không có cán 
bộ thì không nói gì đến kinh tế văn 
hóa” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.8, 
tr.184); điều đó, vừa khẳng định vị trí, 
vai trò quan trọng của nghề đặc biệt 
“dạy chữ, dạy người”, vừa nói lên 
trọng trách mà xã hội đặt trọn niềm tin 
lên vai nhà giáo. Phát biểu tại Trường 
Đại học sư phạm Hà Nội (10-1964), 
Người nói: “Còn gì vẻ vang hơn nghề 
đào tạo những thế hệ sau này tích cực 
góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản. Người thầy 
giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng là 
người thầy vẻ vang nhất, dù tên tuổi 
không đăng trên báo, không được 
thưởng huân chương. Song những 
người thầy giáo tốt là những người 
anh hùng vô danh…Vì vậy nghề thầy 
giáo rất quan trọng, rất vẻ vang. Ai có 
ý kiến không đúng về nghề thầy giáo 
thì phải sửa chữa”.  

 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự 
nghiệp giáo dục - đào tạo là sự nghiệp 

chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã 
hội nhưng người trực tiếp và quyết 
định chính là đội ngũ giáo viên và cán 
bộ quản lý giáo dục. Bởi vì trong nền 
giáo dục cách mạng, người giáo viên 
có nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào 
tạo cán bộ cho nước nhà, là những 
chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư 
tưởng, văn hoá; có trách nhiệm truyền 
bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức 
chân chính, hệ thống các giá trị, tinh 
hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại; 
bồi dưỡng cho họ những phẩm chất 
cao quý và năng lực sáng tạo phù hợp 
với sự phát triển và tiến bộ xã hội. Từ 
đó, đòi hỏi người giáo viên phải có đức 
và có tài. Đức của nhà giáo là tư cách, 
tình yêu thương, trách nhiệm đối với 
nghề, với học sinh; còn Tài là sự am 
hiểu, vốn tri thức, vốn kinh nghiệm 
thực tiễn… 

Nói về đạo đức nhà giáo, Hồ Chí 
Minh nêu lên những phẩm chất rất cơ 
bản, đó là: hết lòng phục vụ Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân; thương yêu học trò 
và yêu nghề; yêu lao động và quý 
trọng người lao động chân tay; có tinh 
thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến 
bộ. Đạo đức nhà giáo hay đạo đức 
nghề dạy học theo tư tưởng của Bác, 
có thể được hiểu là những quy tắc, 
chuẩn mực quy định thái độ, hành vi 
ứng xử của nhà giáo trong đời sống và 
đạo đức nhà giáo có ảnh hưởng trực 
tiếp đến chất lượng giáo dục - đào tạo. 
Người căn dặn: “Thầy cũng như trò, 
cán bộ cũng như nhân viên phải thật 
thà yêu nghề của mình” . Ngoài ra, 
theo Hồ Chí Minh, đạo đức nhà giáo 
yêu nghề, yêu trường thôi chưa đủ mà 
còn phải yêu chủ nghĩa xã hội bởi đó là 
mục tiêu mà dân tộc đang hướng tới.  
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 Về trí tuệ và tài năng, theo Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, một nhà giáo giỏi 
không đòi hỏi phải tinh thông tất cả mọi 
lĩnh vực, hiểu hết tri thức của nhân 
loại, nhưng do yêu cầu của nghề 
nghiệp nên nhà giáo phải không ngừng 
trau dồi kiến thức, đặc biệt phải thành 
thạo lĩnh vực chuyên môn của mình, 
đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp 
giáo dục - đào tạo; hoàn toàn không 
được bằng lòng với kiến thức đã có, 
thường xuyên tích luỹ kiến thức, tự 
học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
chuyên môn, phương pháp sư phạm 
để thực sự là tấm gương sáng cho học 
sinh noi theo. 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” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, 
t.9, tr.489). Từ đó, Người khuyên mọi 
người thực hiện theo lời dạy của Lênin 
“Học, học nữa, học mãi” và lấy 
phương châm “học không biết chán, 
dạy không biết mỏi” của Khổng Tử để 
thực hành trong công việc. Bên cạnh 
yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, 
Bác còn lưu ý giáo viên phải coi trọng 
học tập chính trị để củng cố đạo đức 
cách mạng, giữ vững lập trường, nâng 
cao hiểu biết chính trị để hoàn thành 
tốt trọng trách “trồng người”.   

Ngoài đức và tài, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh còn rất quan tâm đến phương 
pháp nêu gương của giáo viên, bởi: 
“Một tấm gương sống còn có giá trị 
hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”, do 
đó tấm gương nhà giáo có tác dụng 
giáo dục học sinh rất lớn. Người nói: 
“Giáo dục được người thầy giáo, được 
cả một thế hệ”, thầy tốt thì ảnh hưởng 
tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu; một 
tấm gương sáng của người thầy sẽ có 
cả một thế hệ noi theo, ngược lại một 
hành vi xấu của người thầy có thể làm 
tổn thương, làm mất niềm tin cả một 

lớp người. Người thường dặn dò: 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,...  

Sở dĩ Bác Hồ luôn đề cao và yêu 
cầu cao đối với nghề dạy học xuất phát 
từ việc trồng cây đã khó, trồng người 
còn khó hơn, “Vì lợi ích mười năm phải 
trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải 
trồng người”. Sản phẩm của “trồng 
người” là tạo ra con người của thế hệ 
tương lai, do đó không được phép làm 
ra “phế phẩm”. Một người cán bộ, một 
công nhân tồi có thể làm hỏng một vài 
sản phẩm, vài công trình, nhưng một 
người giáo viên tồi có thể làm hỏng cả 
một thế hệ, đó là hậu quả khôn lường 
mà cả xã hội phải gánh chịu. Vì lẽ đó, 
nhà giáo cần phải thường xuyên trau 
dồi không chỉ trình độ chuyên môn mà 
còn cả về đạo đức, lối sống, phong 
cách, tác phong và cái tâm trong sáng 
để xứng đáng với danh hiệu “Người kỹ 
sư tâm hồn”, “thầy giáo xứng đáng là 
thầy giáo”, để có thầy giỏi thì rồi sẽ có 
trò giỏi, không tạo ra “phế phẩm”.   

Kế thừa và phát huy truyền thống 
“tôn sư trọng đạo” của dân tộc, thực 
hiện tư tưởng của Bác Hồ, Đảng và 
Nhà nước ta hết sức chăm lo phát 
triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đã 
có những quyết sách nhằm phát huy 
mọi tiềm năng của con người, trong đó 
có đội ngũ thầy, cô giáo và những 
người làm công tác quản lý giáo dục. 
Trong nhiều văn kiện của Đảng, Luật 
Giáo dục…, Đảng, Nhà nước ta luôn 
khẳng định vị trí, vai trò to lớn của giáo 
dục - đào tạo trong sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta. Gần đây, Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI 



 

 

(Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 
đã tiếp tục khẳng định quan điểm 
“Giáo dục và đào tạo là quốc sách 
hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà 
nước và của toàn dân” và đề ra 9 
nhiệm vụ; trong đó có nhiệm vụ về 
“Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ 
quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 
dục và đào tạo” nhằm chuẩn hóa đội 
ngũ nhà giáo theo từng cấp học và 
trình độ đào tạo, đồng thời có cơ chế 
kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với 
những người không đủ phẩm chất, 
năng lực, không đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ, khuyến khích đội ngũ nhà 
giáo và cán bộ quản lý nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ...         

Bản thân ngành Giáo dục - Đào 
tạo cũng đặc biệt coi trọng vấn đề xây 
dựng đội ngũ giáo viên và đã đề ra 
nhiều nhiệm vụ, giải pháp nâng cao 
chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ 
quản lý giáo dục các cấp như: thực 
hiện chương trình bồi dưỡng thường 
xuyên, đổi mới phương pháp giảng 
dạy; mở nhiều lớp bồi dưỡng phương 
pháp dạy học tích cực cho cán bộ, 

giáo viên ở các cấp học; các trường 
học thường xuyên tổ chức thao giảng, 
dự giờ để đánh giá rút kinh nghiệm, 
nhắc nhở tinh thần trách nhiệm của 
giáo viên nhằm nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ. Việc áp dụng 
các phương pháp dạy học tích cực vào 
công tác giảng dạy đã kích thích tính 
năng động, sáng tạo của học sinh 
trong chiếm lĩnh tri thức…  

 Đất nước ta đang trong thời kỳ 
đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội 
nhập quốc tế, đòi hỏi sự nghiệp giáo 
dục - đào tạo phải đi trước một bước 
nhằm chuẩn bị nhân tài, lực lượng lao 
động đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn 
mới. Trước những đòi hỏi đó, hơn ai 
hết mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo 
dục cần thấm nhuần sâu sắc hơn nữa 
tư tưởng của Bác Hồ kính yêu về nghề 
dạy học; từ đó vận dụng sáng tạo và tổ 
chức tốt việc học tập và làm theo tư 
tưởng, tấm gương đạo đức của 
Người.                                                    
                                                          

Văn Nhân / 
http://baolamdong.vn 

_______________________________ 

inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn quan tâm việc mở mang 
dân trí, chăm lo cho sự nghiệp 

giáo dục. Người đánh giá rất cao vai 
trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh 
của đất nước, với nhiệm vụ cực kỳ 
trọng đại là nâng cao dân đức, mở 
mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi 
dưỡng nhân tài, là động lực của sự 
phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu 
mạnh, dân chủ, văn minh, sánh vai với 
các cường quốc năm châu. 

Xây dựng một nền giáo dục độc 
lập và tiến bộ  

Xuất thân trong một gia đình khoa 
bảng, có truyền thống yêu nước, trước 
khi ra nước ngoài tìm đường cứu nước 
(năm 1911), thầy giáo Nguyễn Tất 
Thành đã truyền bá tư tưởng yêu 
nước, thương nòi cho học trò Trường 
Dục Thanh (Phan Thiết). Những năm 
hoạt động cách mạng tại Pháp, Bác Hồ 
cực lực lên án "chính sách ngu dân" 
của thực dân Pháp đối với nhân dân 
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ta. Trong tác phẩm nổi tiếng "Bản án 
chế độ thực dân Pháp" (1921 -1925), 
Bác viết: "Nhân dân Ðông Dương khẩn 
khoản đòi mở trường học vì trường 
học thiếu một cách nghiêm trọng... 
"Làm cho dân ngu để dễ trị", đó là 
chính sách mà các nhà cầm quyền ở 
các thuộc địa của chúng ta ưa dùng 
nhất"(1). 

 

Ðại biểu học sinh Trường TH Trưng 
Vương, Hà Nội đến chúc thọ Hồ Chủ tịch 
(Tháng 5 năm 1956). 

Trong cuốn "Ðường kách mệnh" 
(năm 1925) và "Chánh cương vắn tắt 
của Ðảng" (2-1930), Bác cũng xác định 
rõ: Phải lập trường học cho công nhân, 
nông dân, cho con em họ và "Phổ 
thông giáo dục theo công nông 
hóa"(2). Đặc biệt, ở "Chương trình Việt 
Minh" (1941), Bác chủ trương: "Hủy bỏ 
nền giáo dục nô lệ. Gây dựng nền 
quốc dân giáo dục. Cưỡng bức giáo 
dục từ bực sơ học. Mỗi dân tộc có 
quyền dùng tiếng mẹ đẻ trong nền giáo 
dục dân tộc mình. Lập các trường 
chuyên môn huấn luyện chính trị, quân 
sự, kỹ thuật để đào tạo các lớp nhân 
tài... Khuyến khích và giúp đỡ nền giáo 
dục quốc dân làm cho nòi giống ngày 
thêm mạnh"(3). Khi Cách mạng Tháng 
Tám 1945 mới thành công, Bác đã 
công bố "Những nhiệm vụ cấp bách 
của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa", trong đó, vấn đề thứ hai - là phải 
chống nạn dốt; vì "nạn dốt là một trong 
những phương pháp độc ác mà bọn 

thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn 
chín mươi phần trăm đồng bào chúng 
ta mù chữ"(4). Và, Bác nhấn mạnh: 
"Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì 
vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để 
chống nạn mù chữ"(5). Chỉ sau một 
tuần lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
"Tuyên ngôn độc lập", ngày 8-9-1945, 
Người đã ký sắc lệnh thành lập Nha 
Bình dân học vụ, để thanh toán nạn 
mù chữ cho nhân dân.  

Dân tộc, tiên tiến và hiện đại 

Trong "Thư gửi cho học sinh", 
ngày 5-9-1945, Bác viết: "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"(6). Bác khích lệ học sinh 
chăm chỉ học tập để làm rạng rỡ cho 
nước nhà: "Sau 80 năm giời nô lệ làm 
cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay 
chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ 
mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm 
sao cho chúng ta theo kịp các nước 
khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc 
kiến thiết đó, nước nhà trông mong 
chờ đợi ở các em rất nhiều. 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"(7).   

Cho đến bức thư cuối cùng Bác 
gửi cho ngành giáo dục, ngày 15-10-
1968, Bác lại nhấn mạnh yêu cầu của 
nền GD và ÐT nước ta là phải gắng 
sức phấn đấu theo kịp với trình độ và 
chất lượng của các nước văn minh, 
tiên tiến: "Trên nền tảng giáo dục chính 
trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn 
đấu nâng cao chất lượng văn hóa và 



 

 

chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết 
các vấn đề do cách mạng nước ta đề 
ra và trong một thời gian không xa, đạt 
những đỉnh cao của khoa học và kỹ 
thuật"(8). 

 

Bác Hồ luôn đặc biệt quan tâm đến sự 
nghiệp trồng người (Ảnh tư liệu) 

Hết sức coi trọng vai trò của 
người thầy 

Bác Hồ đề cao sứ mệnh của 
người thầy giáo: "Có gì vẻ vang hơn là 
nghề đào tạo những thế hệ sau này 
tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản?. Người 
thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là 
thầy giáo - là người vẻ vang nhất..., 
những người thầy giáo tốt là những 
anh hùng vô danh... Nếu không có 
thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân 
dân, thì làm sao mà xây dựng CNXH 
được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là 
quan trọng, rất là vẻ vang"(9).  

Ðể làm tròn sứ mệnh vẻ vang ấy, 
người thầy giáo phải có phẩm chất tốt. 
Bác nhắc nhở: "Giáo viên phải chú ý 
cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên 
môn, đức là chính trị. Muốn cho học 
sinh có đức thì giáo viên phải có đức... 
Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương 
mẫu, nhất là đối với trẻ con"(10).     

Ðảng lãnh đạo và trực tiếp 
chăm lo 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần 
nói về điều hệ trọng này. Ðặc biệt, 
trong bức thư cuối cùng của Bác gửi 

ngành GD và ÐT, ngày 15-10-1968, 
một lần nữa, Bác nêu rõ: "Giáo dục 
nhằm đào tạo những người kế tục sự 
nghiệp cách mạng to lớn của Ðảng và 
nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp 
đảng và chính quyền địa phương phải 
thật sự quan tâm hơn nữa đến sự 
nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường 
về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục 
của ta lên những bước phát triển 
mới"(11). Trong Di chúc, Bác nhấn 
mạnh trách nhiệm của Ðảng đối với 
việc chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ: 
"Ðảng cần phải chăm lo giáo dục đạo 
đức cách mạng cho họ, đào tạo họ 
thành những người thừa kế xây dựng 
xã hội chủ nghĩa vừa "hồng" vừa 
"chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau là một việc rất quan trọng 
và rất cần thiết"(12). 

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về GD và ÐT nói lên lòng yêu 
nước, thương dân sâu sắc, trí tuệ trác 
tuyệt và tầm nhìn xa trông rộng. Ðó 
cũng là một trong những biểu hiện cốt 
lõi của tầm vóc "Anh hùng giải phóng 
dân tộc", "Danh nhân văn hóa thế giới" 
của Người! Tư tưởng ấy của Bác Hồ 
đã được thể hiện trong các chủ 
trương, chính sách của Ðảng và Nhà 
nước ta đối với công tác GD và ÐT 
trong những năm qua. Trong các văn 
kiện quan trọng của Ðảng và Nhà 
nước, GD và ÐT luôn luôn được khẳng 
định là "quốc sách hàng đầu", là "động 
lực của sự phát triển đất nước”.  

* Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát 
triển sự nghiệp giáo dục được hình 
thành rất sớm và quán xuyến suốt 
cuộc đời hoạt động cách mạng của 
Người. Nghiên cứu các bài viết, bài 
nói về vấn đề GD và ÐT trong ngót 
sáu thập niên hoạt động cách mạng 
của Bác, ta càng thấy tư tưởng ấy 
thể hiện tập trung khát vọng hướng 
tới của một xã hội văn minh, tiến bộ 
mà lớp lớp thế hệ tiếp nối có trách 



 

 

nhiệm kế thừa và phát triển sao cho 
ngày một xứng đáng hơn. 

-------------- 

1-  Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb 
CTQG, H,1995, tr.98-99. 

2,3- Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nxb 
CTQG, H,1995, tr.1; tr.584. 

4,5,6,7- Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb 
CTQG, H,1995, tr.8; tr.8; tr.32; tr.32. 

8,11,12- Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, 
Nxb CTQG, H,1996, tr.403; tr.404; tr.498. 

9- Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb 
CTQG, H,1996, tr.331. 

10- Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb 
CTQG, H,2000, tr.492. 

Ðào Ngọc Ðệ / 
http://www.nhandan.com.vn/ 
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ân tộc Việt Nam có một người 
thầy chung đó là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại. Bác Hồ là tấm 

gương sáng cho mọi thế hệ Việt Nam 
noi theo. Đối với chúng ta, ngoài niềm 
tự hào: Người là vị lãnh tụ kính yêu 
của dân tộc, nhà văn hóa lớn thì Người 
còn là thầy giáo kiệt xuất, là thầy của 
những người thầy đang trong sự 
nghiệp “trồng người” của hôm nay và 
mai sau. 

Trong cuộc đời của mình, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã có những thời 
điểm trực tiếp là nhà giáo, bắt đầu từ 
tháng 9 năm 1910 trước khi sang Pháp 
tìm đường cứu nước, khi Người đến 
với vùng đất Phan Thiết Bác đã dạy 
học tại trường Dục Thanh với tên gọi 
là thầy giáo Nguyễn Tất Thành.  

Đối với Bác, việc dạy học chỉ là 
tạm thời, nhưng Người vẫn đem hết 
lòng nhiệt tình truyền thụ cho học sinh 
lòng yêu nước và những suy nghĩ về 
vận mệnh của đất nước, nhưng có thể 
nói, chính buổi ban đầu ở ngôi trường 
nhỏ Dục Thanh đã đưa Người đến với 
nghề giáo - nghề cao quý nhất trong 
tất cả các nghề cao quý. 

Học trò của Bác thuộc nhiều đối 
tượng khác nhau như: già, trẻ, trai, gái; 

nông dân, cán bộ trong nước và ngoài 
nước. Bục giảng của thầy có lúc là một 
trường tiểu học, có khi là một trường 
đại học hay bất cứ nơi đâu trên con 
đường công tác. Với nhiều môn học 
khác nhau như chính trị, ngoại ngữ, 
lịch sử, văn học, thể dục... dù ở nơi 
nào Bác vẫn luôn được học trò quý 
mến vì Bác thương yêu học sinh hết 
mực và có cách giáo dục rất nhẹ 
nhàng mà thấm thía. Người dạy rằng: 
chữ là mắt. Người không có chữ coi 
như bị mù. Không có chữ con người ta 
bé nhỏ trước tất cả và mãi mãi sẽ là 
vật sai khiến, vật hi sinh của bọn thống 
trị. Cho nên các trò phải học, học chữ 
để nên người, để giúp dân cứu nước. 

Đối với học sinh, sinh viên, Người 
luôn quan tâm, xem đây là lực lượng 
kế thừa của cách mạng, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời đại. Vì 
vậy, ngay buổi lễ khai giảng đầu tiên 
của ngày đầu thành lập nên Nhà nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 5 
tháng 9 năm 1945, Bác đã gửi thư cho 
các học sinh, trong đó Bác viết: “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 
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không, chính là nhờ một phần lớn ở 
công lao học tập của các cháu”[1]. 

Đối với thanh niên, Bác luôn 
chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, trong đó 
Bác dành sự quan tâm đặc biệt cho 
những sinh viên đang được đào tạo từ 
các trường Đại học, Cao đẳng, Bác chỉ 
rõ việc giáo dục đào tạo không phải là 
“cầm tay chỉ việc”, uốn nắn từng chút 
một, mà quan trọng là phải truyền 
được cho các em tinh thần tự học, tự 
khám phá, chủ động, sáng tạo, giúp 
các em định hướng được mục đích 
của việc tự học tập, tự xác định được 
con đường phấn đấu cho tương lai. 
Chỉ như vậy các em mới có thể kiên trì 
trên con đường học tập theo phương 
châm “học, học nữa, học mãi” của lãnh 
tụ Lê-nin vĩ đại. Bác yêu cầu sinh viên: 
“Phải hiểu rõ học thế nào? Học cái gì? 
Học để làm gì?” và tại Đại hội sinh viên 
Việt Nam lần thứ II, ngày 7 tháng 5 
năm 1958, Bác nhấn mạnh: “Đối với 
thanh niên trí thức như các cháu ở đây 
thì cần đặt hai câu hỏi: Học để làm gì? 
Học để phục vụ ai? Đó là hai câu hỏi 
cần phải trả lời dứt khoát thì mới có 
phương hướng”[2]. 

Đối với đội ngũ giáo viên, Bác 
luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. 
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối quan 
hệ giữa người thầy với giáo dục và sự 
phát triển kinh tế, văn hóa của đất 
nước là chặt chẽ, thống nhất. Trong 
đó, người thầy giáo là chủ thể có vị trí 
cực kỳ quan trọng và rất vẻ vang. 
Người nói: “Nhiệm vụ thầy giáo rất vẻ 
vang, vì nếu không có thầy giáo thì 
không có giáo dục…Không có giáo dục 
thì nói gì đến kinh tế, văn hóa”[3]. Bác 
xem việc dạy học là một nghề đào tạo, 
rèn luyện những thế hệ con người để 
xây dựng xã hội ngày càng phát triển. 
Tuy sự cống hiến của thầy giáo là rất 
thầm lặng nhưng “…Người thầy giáo 
tốt là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi 
không có trên báo, không được thưởng 

huân chương, song những người thầy 
giáo tốt là những anh hùng vô 
danh…”[4]. 

Để chấn hưng nền giáo dục nước 
nhà, trước khi đi xa, người không quên 
căn dặn trách nhiệm của Đảng, Nhà 
nước đối với nhân dân, với sự nghiệp 
giáo dục. Trong Di chúc, Bác nhấn 
mạnh trách nhiệm của Ðảng đối với 
việc chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ: 
“Ðảng cần phải chăm lo giáo dục đạo 
đức cách mạng cho họ, đào tạo họ 
thành những người thừa kế xây dựng 
xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa 
“chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau là một việc rất quan trọng 
và rất cần thiết”[5]. 

Làm theo lời dạy của Bác, ngành 
giáo dục Việt Nam hiện nay đang trên 
đà phát triển, từ chỗ hơn 90% dân số 
mù chữ, đến nay cả nước đã cơ bản 
hoàn thành phổ cập giáo dục, nhiều 
học sinh, sinh viên đạt giải cao trên 
trường quốc tế, nguồn nhân lực ngày 
càng chất lượng, đội ngũ giáo viên 
ngày càng nâng cao về trình độ, 
những tấm gương cao đẹp của những 
thầy cô giáo xuất hiện ngày càng 
nhiều.  

Không ngừng rèn luyện học tập 
và làm theo lời Bác, đội ngũ giảng viên 
ở Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 
luôn xác định vai trò, trách nhiệm của 
mình đối với việc đào tạo lý luận chính 
trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của 
tỉnh. Mỗi giảng viên thường xuyên trao 
dồi kiến thức để nâng cao trình độ 
chuyên môn. Đồng thời, luôn thực hiện 
tốt việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh để xứng đáng là 
nghề cao quý nhất trong những nghề 
cao quý.  

Năm nay, ngày 20 tháng 11 lại về, 
trong không khí nao nức tri ân những 
người làm nghề giáo, tất cả chúng ta 
vẫn luôn  nhớ đến công lao to lớn của 
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_______________________________ 

gày Nhà giáo Việt Nam được tổ 
chức vào ngày 20/11 hàng năm 
không chỉ là dịp để Ngành Giáo 

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 những 
nghề cao quý. 

* Tôn vinh, tri ân người thầy 

Từ xưa đến nay, người làm nghề 
giáo thường được nhân dân kính 
trọng, tôn quý, vị nể. Sinh thời, Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: 
“Nghề dạy học là nghề cao quý nhất 
trong những nghề cao quý”. 

 

Nghề giáo là một nghề đặc biệt, 
bởi, đối tượng lao động của người thầy 
chính là nhân cách, tâm hồn và thể 
chất con người; công cụ lao động của 
nghề dạy học, chủ yếu là bằng bản 
thân, là toàn bộ nhân cách của người 
thầy; phương pháp lao động của người 
thầy là phương pháp nêu gương, cảm 
hoá đối tượng bằng tư tưởng, tình cảm 
của mình… để tạo ra những “sản 

phẩm” đặc biệt - là những con người 
có ý thức, biết vận dụng tri thức, kỹ 
năng và bắt nhịp với thời đại, biết độc 
lập, tự chủ và sáng tạo. 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có thời gian dạy ở 
trường Dục Thanh, Phan Thiết.  

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.  

N 
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Đó là bà Ngô Chi Lan, nữ nhà 
giáo đầu tiên vào thế kỷ XV được vua 
Lê Thánh Tông mời vào cung dạy học; 
là 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; là các thầy Chu Văn An, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn 
Siêu, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Đình 
Chiểu, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Sinh 
Sắc… 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. 

Lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt 
Nam Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 
cũng đã từng dạy học ở trường Dục 
Thanh - Phan Thiết. Qua các bài 
giảng, Người đã khai sáng tâm hồn 
học trò về đạo lý, lòng yêu nước, tinh 
thần tự hào, tự tôn dân tộc. 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. 

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. 
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. 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 khơi dậy lòng yêu 
nước, chí căm thù giặc, nuôi dưỡng lý 
tưởng sống cao đẹp cho nhiều thế hệ 
học sinh, sinh viên.  

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 đã 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.  

Khi cả nước bước vào thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước và hội nhập quốc tế, Đảng ta 
coi giáo dục là “Quốc sách hàng đầu” 
vì vậy, vị trí, vai trò, trọng trách của 
người thầy 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.  

* Từ ngày Quốc tế Hiến chương 
các nhà giáo đến ngày Nhà giáo Việt 
Nam 

Tháng 7/1946, một tổ chức quốc 
tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập 
ở Paris (thủ đô nước Pháp), lấy tên là 
FISE (Fédération Internationale 
Syndicale de Lenseignant - Liên đoàn 
quốc tế các công đoàn giáo dục). 

Năm 1949, tại hội nghị Vacsava 
(thủ đô 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, đề cao 
trách nhiệm và vị trí 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 giáo giới trên 
toàn thế giới đối với cuộc kháng chiến 
chính nghĩa của nhân dân ta. 

Ngày 22/7/1951, công đoàn giáo 
dục Việt Nam được thành lập. Sau một 
thời gian ngắn, năm 1953, công đoàn 
giáo dục Việt Nam đã được kết nạp 
làm thành viên của FISE và được mời 
dự hội nghị của FISE ở Vienne (thủ đô 

Áo). Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ 
Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm 
trưởng đoàn. 

Từ 26 đến 30/8/1957, hội nghị 
FISE đã diễn ra tại thủ đô Vacsava với 
sự tham dự của 57 nước, trong đó có 
Việt Nam. Hội nghị đã thông qua bản 
Hiến chương các nhà giáo và quyết 
định lấy ngày 20/11 hàng năm là "Ngày 
quốc tế hiến chương các nhà giáo". 

Ngày 20/11/1958, Ngày quốc tế 
Hiến chương các nhà giáo được tổ 
chức lần đầu tiên ở miền Bắc nước ta. 
Những năm sau đó, ngày này được tổ 
chức ở các vùng giải phóng ở miền 
Nam. Vào dịp kỷ niệm 20/11 hàng 
năm, 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 của anh chị em giáo viên 
kháng chiến. 

Sau ngày đất nước thống nhất, 
các nhà giáo Việt Nam đoàn kết nhất 
trí xây dựng nền giáo dục theo đường 
lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày 
20/11 đã trở thành ngày truyền thống 
của các nhà giáo Việt Nam. 

Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ 
trưởng (nay là Chính phủ) ra Quyết 
định số 167-HĐBT, lấy ngày 20/11 làm 
ngày "Nhà giáo Việt Nam".  

Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo 
Việt Nam ngày 20/11, 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. 

Trung tâm Thông tin tư liệu / 
https://baotintuc.vn 



 

 

ghề dạy học là một nghề có từ 
xa xưa, nhưng cũng là một 
nghề tồn tại mãi mãi với sự phát 

triển của nhân loại. Chính vì tinh thần 
hiếu học, vì yêu cái chữ mà người dân 
Việt Nam chúng ta quý trọng vô cùng 
những người làm nghề dạy học. Người 
học trò bao giờ cũng kính trọng thầy, 
bởi vì trong tiềm thức họ những người 
thầy là những người khai tâm, khai trí, 
là những người đã thức tỉnh và hình 
thành nhân cách cho mình.  

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baoapbac.vn  

Nghề dạy học quả là vinh dự mà 
cũng thật khó khăn. Nghề dạy học là 
nghề cao quý nhất trong những nghề 
cao quý, nhưng với không ít thầy cô để 
có thể gắn bó với nghề, tiếp tục cống 
hiến và truyền lửa cho các thế hệ học 
trò là cả một quá trình phấn đấu không 
mệt mỏi, vượt qua những khó khăn 
trong cuộc sống đầy bộn bề, lo toan. 
Người thầy giáo dạy học trò của mình 
đâu phải chỉ có dạy kiến thức, quan 
trọng hơn là dạy làm người. Vì công 
lao đó, xã hội đã ví người giáo viên 
như những người kỹ sư và ưu ái, trân 
trọng dành cho người giáo viên cái tên 
rất đẹp đẽ, tràn đầy ý nghĩa và gần gũi 
với nghề của mình. Đó là: "Người kỹ 
sư tâm hồn"! Bằng cái tài và cái tâm, 
người giáo viên đã tạo ra những con 
người không chỉ có tri thức, hiểu biết, 

mà còn có một trái tim rộng lớn, bao la. 
Để có được điều đó, thầy phải yêu trò 
như con mình, hiểu các em đang nghĩ 
gì, đang vui gì và đang mơ ước những 
gì... Không có cái tâm, lòng yêu 
thương ấy, dù khéo léo đến đâu, người 
thầy cũng khó cảm hóa được học trò, 
nhất là trong trường hợp gặp những 
học sinh cá biệt, trẻ không ngoan. 
Nghề dạy học nhiều khi dạy những 
điều chưa có trong sách vở hay giáo 
án. 

Mọi người thường hay ví người 
thầy giáo như người lái đò chở khách 
sang sông. Khách lên bờ có mấy ai 
ngoảnh lại, chỉ có người lái đò vẫn dõi 
trông theo. Có sự tương đồng rất rõ 
trong đặc điểm nghề nghiệp của người 
thầy và người chèo đò: tiếp xúc với số 
đông liên tục hết chuyến đò này đến 
chuyến đò kia cũng như với hết thế hệ 
học trò này đến thế hệ học trò kia. 
Thầy có thể không nhớ hết trò nhưng 
trò lại nhớ rất rõ thầy cô giáo đã dạy 
mình. Thêm nữa, cả hai nghề này lại 
có một tương đồng là tận tâm, miệt 
mài và lặng thầm dâng hiến. 

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. Trong cuộc 
sống ngày nay, nghề dạy học đòi hỏi 
người đứng trên bục giảng phải có bản 
lĩnh, biết chịu đựng và vượt qua khó 
khăn trước mắt, đem hết sức mình 
cống hiến cho những thế hệ tương lai 
của đất nước. Một nghề nghiệp mà 
cho dù hoàn cảnh, cuộc sống chung có 
khó khăn hay cuộc đời riêng nhiều trắc 
trở, cũng chẳng ai cho phép mình 
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được u sầu, bất mãn trước học trò. 
Vẫn biết cuộc sống không chỉ có tinh 
thần mà còn cần lắm những phương 
tiện vật chất. Tuy nhiên, nếu ai coi 
nghề giáo là nghề để làm giàu sẽ rất 
dễ sa ngã, sẽ không toàn tâm toàn ý 
với nghề. Nếu chỉ biết nhăm nhe giành 
giật chức quyền, bằng mọi giá phải cố 
kiếm được nhiều tiền thì đừng nên 
bước chân vào môi trường giáo dục và 
đừng bao giờ đóng vai nhà giáo. Nghề 
nào cũng vậy, nhất là nghề giáo thì 
cần phải trải qua thử thách khó khăn 
lâu dài mới trở thành một nhà giáo có 
bản lĩnh, có tâm, có đức và có tài. 

Giữa bộn bề lo toan, bao đua 
chen xuôi ngược, vẫn còn nhiều học 
trò dành cho thầy cô của mình những 
tình cảm thiết tha sâu lắng, chân tình 
trao gửi những ơn sâu nghĩa nặng để 
người thầy thắp thêm lửa nhiệt huyết 
với nghề của mình. Trách nhiệm vun 
đắp cho tòa nhà̀ giáo dục hôm nay là 
trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó 
một điều chắc chắn là có một phần 
trách nhiệm không nhỏ của đội ngũ 
nhà giáo. 

Lê Quang Huy / 
https://tuyengiaotiengiang.vn  

________________________________ 

gày 20/11/2017 kỷ niệm 35 năm 
Ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày 
toàn xã hội dành cả sự tôn kính, 

hướng về đội ngũ thầy cô giáo, những 
người ươm mầm tài năng cho đất 
nước. Nhân dịp này, Đồng chí Trần 
Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành 
cho Báo Giáo dục & Thời đại một cuộc 
phỏng vấn với lời chúc mừng và 
những chia sẻ, đồng hành cùng ngành 
Giáo dục. 

Ông chia sẻ suy nghĩ của mình về 
những thay đổi của ngành Giáo dục 
thời gian qua trong việc thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI 
(Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới 
căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào 
tạo? 

- Sau gần bốn năm triển khai thực 
hiện, ngành Giáo dục và Đào tạo đã 
đạt được những kết quả quan trọng, 
cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự 
tham gia góp ý thẳng thắn, tâm huyết 

và hiệu quả của các nhà khoa học, 
quản lý; sự đồng thuận của nhiều cán 
bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học 
sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân 
dân trong cả nước, nhất là tinh thần 
lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

 

Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn 
trao Bằng khen cho HS có nhiều thành tích 
trong học tập. 

Nhân dịp 20/11, thay mặt Ban 
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng 
gửi tới các giáo sư, nhà giáo, nhà khoa 
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học, nhà quản lý giáo dục, đội ngũ thầy 
cô giáo lời tri ân sâu sắc và lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất. 

Hệ thống giáo dục quốc dân đã 
từng bước được đảm bảo linh hoạt, 
liên thông giữa các bậc học, trình độ 
đào tạo, phù hợp với khu vực và quốc 
tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người 
học, góp phần hình thành xã hội học 
tập.  

Nhiều vấn đề bức thiết của giáo 
dục, nhiều nội dung được đề cập từ 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII 
tiếp tục được quan tâm giải quyết; các 
nút thắt, những hạn chế, tồn tại đã 
được nhận diện rõ hơn và đề ra nhiều 
giải pháp để giải quyết. Gần đây trong 
một cuộc làm việc, Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định 
“cho đến nay, giáo dục đã có đường 
ra”.  

Việc đổi mới cách đánh giá, tổ 
chức thi ở các cấp học đã đem lại 
những kết quả nhất định. Chất lượng 
chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, chất 
lượng giáo dục toàn diện học sinh phổ 
thông được cải thiện; chất lượng học 
sinh giỏi được giữ vững ở mức cao; 
chất lượng giáo dục nghề nghiệp và 
giáo dục đại học có bước chuyển biến 
tích cực.  

Giáo dục ở vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được 
quan tâm và có tiến bộ rõ rệt. Cơ sở 
vật chất, thiết bị dạy học ở các cấp, ở 
mọi vùng miền đã được cải thiện; công 
tác cải cách thủ tục hành chính được 
quan tâm hơn; việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong dạy học, chỉ đạo, 
điều hành, xử lý công việc được triển 
khai bước đầu có hiệu quả. Cả nước 
đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với 94,7% 
số trẻ nhà trẻ, 88,6% số trẻ mẫu giáo 
được ăn bán trú.  

Giáo dục tiểu học tăng thêm 334 
trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng 
số trường chuẩn quốc gia tiểu học đạt 
tỷ lệ 55,1% tổng số trường trên cả 
nước. Giáo dục trung học tích cực đổi 
mới hình thức tổ chức dạy học theo 
hướng đa dạng hóa, chú ý các hoạt 
động trải nghiệm sáng tạo, tạo tiền đề 
cho thực hiện Chương trình giáo dục 
phổ thông mới. 

 

Người mẹ thứ hai 

Các đội tuyển quốc gia Việt Nam 
tham dự các cuộc thi Olympic quốc tế 
và khu vực đạt thành tích cao với 14 
Huy chương Vàng, 13 Huy chương 
Bạc, 04 Huy chương Đồng; thi khoa 
học kỹ thuật quốc tế đạt năm giải chính 
thức… 

Tôi cũng rất chia sẻ với ngành 
Giáo dục trong quá trình thực hiện 
không tránh khỏi có những lúng túng 
nhất định trong việc thực hiện nhiều 
nhiệm vụ mới và khó. Thực tiễn còn 
những hạn chế đặt ra cần quan tâm 
giải quyết như: Việc xây dựng kế 
hoạch thực hiện Nghị quyết của một số 
địa phương chưa sát với thực tiễn, 
chưa chủ động trong việc lồng ghép, 
huy động các nguồn lực để triển khai.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến 
chưa đáp ứng được yêu cầu. Chất 
lượng giáo dục đại trà chưa tiếp cận 
được với trình độ tiên tiến trong khu 
vực và trên thế giới, chưa đáp ứng 
được nhu cầu xã hội. Nhiều học sinh, 



 

 

sinh viên tốt nghiệp còn hạn chế về 
năng lực, kỹ năng thực hành, khả năng 
thích ứng với nghề nghiệp. Cơ cấu 
ngành nghề, cơ cấu vùng miền chưa 
cân đối.  

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 
lý giáo dục còn bất cập. Chương trình, 
giáo trình, phương pháp dạy học chưa 
thật sự phát huy tinh thần tự học và tư 
duy sáng tạo của người học, chưa gắn 
kết nghiên cứu khoa học với đào tạo 
và sản xuất. Tình trạng sinh viên ra 
trường làm trái ngành nghề được đào 
tạo và thất nghiệp còn nhiều. 

Để đổi mới giáo dục thành công, 
không chỉ đòi hỏi nỗ lực của ngành 
Giáo dục mà còn cần sự vào cuộc, 
chung sức, chung lòng của cả hệ 
thống chính trị và toàn xã hội. Ông cho 
biết sự vào cuộc của MTTQ Việt Nam 
cùng ngành Giáo dục trong sự nghiệp 
đổi mới hiện nay? 

Nói đến giáo dục là nói đến con 
người, đó là một quá trình lâu dài, 
không thể nóng vội, không thể chủ 
quan, đặc biệt không thể né tránh khi 
làm chưa đúng, chưa tốt. Quá trình 
vừa đổi mới vừa tìm tòi đã cho ngành 
Giáo dục nhiều bài học quý giá về 
bước đi, lộ trình thích hợp. 

- MTTQ Việt Nam sẽ thực hiện tốt 
nhiệm vụ là Ủy viên Ủy ban quốc gia 
Đổi mới giáo dục và đào tạo do Thủ 
tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban, 
cùng phối hợp những công việc quan 
trọng để thực hiện thành công đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 
theo yêu cầu của Nghị quyết số 29-
NQ/TW.  

Thực hiện Quyết định số 217 của 
Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy 
chế giám sát và phản biện xã hội của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội, MTTQ Việt 
Nam các cấp đã, đang và sẽ giám sát 

việc thực hiện các vấn đề mà nhân 
dân quan tâm trong công tác giáo dục, 
đào tạo. Phát huy vai trò của các Hội 
đồng Tư vấn của MTTQ Việt Nam các 
cấp, MTTQ Việt Nam tham gia góp ý 
vào quá trình đổi mới, nhất là các vấn 
đề liên quan đến đội ngũ 1,2 triệu giáo 
viên, 200 nghìn cán bộ quản lý hiện 
nay. 

 

Người chở đò vĩ đại 

Vừa qua, Hội đồng Tư vấn Khoa 
học, Giáo dục và Môi trường của Ủy 
ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ 
chức phản biện dự thảo Chương trình 
giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện chức năng tuyên 
truyền, vận động nhân dân, MTTQ Việt 
Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng 
ngành Giáo dục lắng nghe tâm tư 
nguyện vọng của các tầng lớp nhân 
dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong 
đổi mới giáo dục và đào tạo. Vận động 
trẻ em, học sinh khắc phục khó khăn 
để đến trường nhất là ở các vùng sâu, 
vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. 
Cùng tạo môi trường lành mạnh ở gia 
đình, khu dân cư để các em có môi 
trường giáo dục tốt nhất.  

Thông qua cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”, MTTQ Việt Nam sẽ 
cùng Hội Khuyến học các cấp thực 
hiện chủ trương xây dựng xã hội học 
tập, phát triển và củng cố 11.142 
Trung tâm hoạt động cộng đồng ở 



 

 

99,8% số đơn vị hành chính cấp xã 
trên cả nước. Sau 10 năm thực hiện 
Chỉ thị 11-CT/TW, cả nước có hơn 8,4 
triệu gia đình đạt danh hiệu gia đình 
hiếu học; 65.203 chi tộc đạt danh hiệu 
dòng họ hiếu học và 70.356 thôn, bản, 
ấp, tổ dân phố, trường học... đạt danh 
hiệu đơn vị khuyến học.  

Thông qua Phong trào thi đua 
“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập 
quốc tế”, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ 
cùng với ngành Giáo dục tổ chức thực 
hiện phong trào một cách phù hợp, 
thiết thực nhất để phát huy mọi tiềm 
năng sáng tạo trong học sinh, sinh 
viên, đội ngũ giáo viên và nhà quản 
lý….  

Thông qua việc vận động ủng hộ 
quỹ vì người nghèo, MTTQ Việt Nam 
các cấp sẽ ưu tiên giúp đỡ những 
trường hợp gia đình bị khó khăn, hoạn 
nạn để con em họ được đi học, vận 
động các chương trình an sinh xã hội 
để xây dựng trường lớp, cơ sở vật 
chất ở những nơi còn nhiều khó khăn; 
cùng chăm lo việc làm của sinh viên 
sau khi ra trường và hỗ trợ các trường 
hợp giáo viên gặp nhiều khó khăn. 
Phát huy hơn nữa vai trò của các tôn 
giáo trong công tác giáo dục mầm non. 

 

Niềm vui sau giờ thi 

Ông có những góp ý gì đối với 
ngành Giáo dục để thực hiện thành 
công đổi mới căn bản, toàn diện Giáo 
dục và Đào tạo? 

- Nói đến giáo dục là nói đến con 
người, đó là một quá trình lâu dài, 
không thể nóng vội, không thể chủ 
quan, đặc biệt không thể né tránh khi 
làm chưa đúng, chưa tốt. Quá trình 
vừa đổi mới vừa tìm tòi đã cho ngành 
Giáo dục nhiều bài học quý giá về 
bước đi, lộ trình thích hợp.  

Để khắc phục những hạn chế 
trong thời gian qua, ngành Giáo dục đã 
đề ra 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 
giải pháp. Trách nhiệm thực hiện nghị 
quyết là của cả hệ thống chính trị 
nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo là nòng 
cốt, chủ lực, một đầu mối quan trọng 
trong thực hiện Nghị quyết.  

Trong tuyên truyền, cần hướng 
đến sự đồng thuận của xã hội, chú 
trọng tôn vinh, nêu gương rất nhiều 
điển hình tiên tiến trong ngành Giáo 
dục. Đổi mới chương trình phải có 
cách tiếp cận mới, tập trung vào xây 
dựng phẩm chất và phát triển năng 
lực. 

Công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước xác định giáo dục và 
đào tạo là quốc sách hàng đầu; đầu tư 
cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát 
triển. Với sự quan tâm sâu sắc của 
Ðảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt 
chẽ của các cấp, các ngành, sự ủng 
hộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tầng lớp nhân dân, ngành Giáo 
dục và Đào tạo hãy đẩy mạnh phong 
trào thi đua thực hiện thành công 
nhiệm vụ đề ra.  

Chúng ta không theo hướng 
giảng đạo đức mà cần phải thay đổi 
phương pháp, hướng các em tới 
những tình huống giáo dục cụ thể, nêu 
những tấm gương cụ thể, gắn nhiều 
hơn với các hoạt động ngoại khóa để 
các em tự soi vào và hoàn thiện nhân 
cách của mình. 



 

 

Giai đoạn tới đây, ngành Giáo dục 
và Đào tạo cần phấn đấu để cụ thể 
hóa các chủ trương, chính sách, triển 
khai hiệu quả các giải pháp đổi mới. 
Toàn ngành tăng cường nền nếp, kỷ 
cương, dân chủ trong nhà trường; xây 
dựng môi trường giáo dục an toàn, 
lành mạnh, thân thiện; quan tâm phát 
triển phẩm chất, năng lực người học; 
chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, 
kỹ năng sống và ý thức chấp hành 
pháp luật cho học sinh, sinh viên.  

Giáo dục mầm non cần tiếp tục 
đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục 
theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. 
Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới 
phương thức dạy học, chú trọng việc 
học đi đôi với hành, giáo dục nhà 
trường gắn với giáo dục gia đình và 
cộng đồng. Giáo dục đại học tiếp tục 
đẩy mạnh tự chủ; nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu 
cầu của xã hội.  

Giáo dục thường xuyên thực hiện 
đa dạng hóa nội dung, chương trình 
đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu 
học tập suốt đời của người dân, góp 
phần xây dựng xã hội học tập. Đổi mới 
chương trình, sách giáo khoa giáo dục 
phổ thông kịp thời, bảo đảm chất 
lượng, đáp ứng các yêu cầu của nghị 
quyết Quốc hội đã đề ra. 

Đối với một số vấn đề cụ thể mà 
xã hội đang rất quan tâm như: Về xây 
dựng bộ sách giáo khoa mới, xã hội 
luôn có đòi hỏi về cả tiến độ và chất 
lượng, nội dung làm sao để hài hòa, 
tiếp thu được phương pháp của thế 
giới và vẫn có bản sắc riêng, phù hợp 
với điều kiện của Việt Nam. 

Ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà 
giáo Việt Nam, ngày mà toàn xã hội 
dành cả sự tôn kính, hướng về đội ngũ 
thầy cô giáo, những người ươm mầm 
tài năng cho đất nước. Tôi cũng xin 
chia sẻ, ghi nhận sự nỗ lực hết mình 

của các thầy cô đang vượt qua khó 
khăn, thử thách đưa học trò trở lại với 
trường học tại các địa phương bị ảnh 
hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ 
vừa qua. 

 

Thế hệ tương lai 

Giáo dục nghề nghiệp, hướng 
nghiệp phải nghiên cứu để tránh đào 
tạo lãng phí mà không đáp ứng được 
yêu cầu của xã hội. Phương pháp, 
kiểm tra, đánh giá kết quả các kỳ thi 
cần tiếp tục được nghiên cứu, từng 
bước hoàn thiện hợp lý hơn, giảm áp 
lực cho xã hội. Liên quan đội ngũ quản 
lý và giảng dạy, thời gian qua đã có 
nhiều cố gắng nhưng vẫn cần tập 
trung đầu tư nhiều hơn nữa nhằm 
nâng cao năng lực giảng dạy, kỹ năng, 
trình độ quản lý. 

Về nâng cao thu nhập, đảm bảo 
đời sống cho cán bộ, giáo viên, từ 
Nghị quyết Trung ương 2 Khóa VIII đã 
đặt ra yêu cầu lương phải bảo đảm 
cho cuộc sống của giáo viên, vì vậy 
cần tiếp tục tham mưu, ban hành chính 
sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn cấp 
bách đặt ra. 

Công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước xác định giáo dục và 
đào tạo là quốc sách hàng đầu; đầu tư 
cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát 
triển. Với sự quan tâm sâu sắc của 
Ðảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt 
chẽ của các cấp, các ngành, sự ủng 
hộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tầng lớp nhân dân, ngành Giáo 



 

 

dục và Đào tạo hãy đẩy mạnh phong 
trào thi đua thực hiện thành công 
nhiệm vụ đề ra.  

Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục nỗ lực phấn đấu, tận 
tâm với trọng trách chăm lo cho sự 
nghiệp “trồng người” cao quý, vẻ vang 
và đáng tự hào. Mỗi sinh viên, học sinh 
tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học 
của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão 
cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ 
nhân dân và khát vọng xây dựng cuộc 
sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản 
thân, gia đình và xã hội; nỗ lực phấn 
đấu đạt nhiều kết quả xuất sắc trong 
học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa 
học, đưa sự nghiệp giáo dục nước nhà 
ngày càng phát triển, góp phần xứng 
đáng vào công cuộc xây dựng đất 
nước phồn vinh, giàu đẹp. 

“Tôn sư trọng đạo” vốn đã trở 
thành đạo lý, là nét đẹp văn hóa của 
người Việt Nam chúng ta. Sinh thời, 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng 
nói “Nghề dạy học là nghề cao quý 
nhất trong những nghề cao quý”.  

Ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà 
giáo Việt Nam, ngày mà toàn xã hội 
dành cả sự tôn kính, hướng về đội ngũ 
thầy cô giáo, những người ươm mầm 
tài năng cho đất nước. Tôi cũng xin 
chia sẻ, ghi nhận sự nỗ lực hết mình 
của các thầy cô đang vượt qua khó 
khăn, thử thách đưa học trò trở lại với 
trường học tại các địa phương bị ảnh 
hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ 
vừa qua. Nhân dịp này, thay mặt Ban 
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng 
gửi tới các giáo sư, nhà giáo, nhà khoa 
học, nhà quản lý giáo dục, đội ngũ thầy 
cô giáo lời tri ân sâu sắc và lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất.  

Xin cảm ơn ông! 

Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục nỗ lực phấn đấu, tận 
tâm với trọng trách chăm lo cho sự 
nghiệp “trồng người” cao quý, vẻ vang 
và đáng tự hào. 

Dương Thanh Hương / 
http://giaoducthoidai.vn 
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ọi thứ có thể thay đổi, 
nhưng tình yêu thương con 
người mãi mãi không hề 

thay đổi. Chỉ có tình yêu thương mới 
cảm hóa được con người. Thật ấm 
lòng khi trong ngôi trường này đang có 
nhiều tấm gương rất đỗi yêu thương 
học trò, đồng nghiệp dù vô cùng thầm 
lặng”. Đó là những lời từ tận đáy lòng 
mà thầy Nguyễn Quang Vinh – Hiệu 
trưởng Trường THPT Phan Bội Châu, 
nhắn nhủ với đồng nghiệp và học trò 
của mình trong ngày khai giảng năm 
nay. 

Dưới những tán cây xanh rợp mát 
tại sân trường THPT Phan Bội Châu, 
hơn 2.700 học sinh và giáo viên của 
trường hân hoan tham gia lễ khai 
giảng đầu năm học. Mở đầu khai giảng 
là những bài hát, điệu nhảy sôi động 
được chính các em học sinh trong 
trường biểu diễn đã mang lại không 
khí tươi vui cho ngày đầu năm học. 
Kết thúc phần hội, mở đầu cho phần lễ 
là nghi thức chào đón học sinh đầu 
cấp, những bó hoa tươi thắm đã được 
các em lớp 10 đại diện cho hơn 900 
học sinh mới dâng lên tượng Bác Hồ 
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và cụ Phan Bội Châu. Tiếp đến là nghi 
thức chào cờ, hát Quốc ca. Sau giai 
điệu Quốc ca hào hùng là diễn văn 
khai mạc của thầy hiệu trưởng. Lúc ấy, 
không khí sân trường dường như lắng 
đọng, ai ai cũng chăm chú lắng nghe. 
Với giọng nói trầm bổng, nhẹ nhàng 
nhưng cũng đầy kiên nghị, thầy đã 
chia sẻ về tình yêu thương giữa con 
người với con người, giữa thầy và trò 
và giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp. 
“Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi có tình 
yêu thương giữa mọi người với nhau. 
Đó không phải là thứ tình cảm quá vĩ 
đại, quá xa vời. Đó chỉ là sự quan tâm, 
động viên, chia sẻ để có thể thấu hiểu 
nhau hơn. Để xây dựng nhà trường 
tiên tiến phải lấy tình yêu thương làm 
nền tảng. Trước hết, là tình yêu 
thương ngôi trường mà chúng ta giảng 
dạy và học tập. Trong học tập, học 
sinh phải biết yêu thương bản thân, 
tức là biết xác định mục đích học tập. 
Với bạn bè, yêu thương là phải biết 
mở lòng, giúp đỡ khi bạn gặp khó 
khăn. Đối với mỗi thầy cô, đã và đang 
đau đáu trước yêu cầu đổi mới giáo 
dục. Nhưng sẽ không đạt bất kỳ sự đổi 
mới nào nếu không xuất phát từ lòng 
yêu thương học trò; nếu thầy cô không 
chịu khó dành thời gian lắng nghe 
những chia sẻ của học trò, chân thành 
nhận lỗi khi mình sai, sẵn sàng làm 
chỗ dựa để học trò thấy không cô đơn. 
Bên cạnh đó, thầy cô cũng cần sống 
hết mình với những bài giảng, cần 
truyền tải những bài học bằng chính 
sự yêu thương chứ không chỉ là kỹ 
năng. Và đặc biệt, mọi người đừng 
bao giờ ngừng nói lời yêu thương với 
nhau. Có như vậy, ngôi trường chúng 
ta sẽ không còn cách biệt tuổi đời, địa 
phương hoặc hoàn cảnh sống. Mới 

thực sự là một đại gia đình luôn yêu 
thương nhau”… 

Có mặt tại buổi lễ khai giảng, 
được hòa mình với các em học sinh, 
được nghe những lời chia sẻ của thầy 
hiệu trưởng. Tôi như được trở lại thời 
còn ngồi trên ghế nhà trường, được 
khoác trên mình bộ áo dài trắng tinh 
khôi, đã biết rung động, nhớ thương 
của tuổi 17, 18 mộng mơ. Lúc còn ở 
tuổi vô tư và đôi lúc vô tâm ấy tôi và 
các bạn dường như không biết đến 
những nỗi vất vả cũng như tình yêu 
thương của gia đình, thầy cô dành cho 
mình. Nhưng giờ đây, sau hơn 10 năm 
ra trường, đi làm và có gia đình, tôi 
mới cảm nhận rõ hơn tình yêu thương 
cao cả của cha mẹ, thầy cô dành cho 
những đứa con, học trò thân yêu. 
Đúng như lời thầy Vinh đã chia sẻ: 
“Không chỉ tại Trường Phan Bội Châu, 
mà ở tất cả các trường trong cả nước, 
đã có không ít thầy cô luôn ân cần, tận 
tụy với những học sinh có hoàn cảnh 
đặc biệt. Chính nhờ sự giúp đỡ tận 
tình của thầy cô, nhiều em học sinh có 
thể tiếp tục theo học và vượt qua kỳ thi 
tốt nghiệp”.  

Với thông điệp “Tình yêu thương”, 
nhà trường đã gửi gắm đến thầy cô, 
học trò và những người có mặt tại buổi 
khai giảng những chia sẻ tâm tình. 
Không ở đâu xa, tình yêu thương đang 
hiện diện quanh đây, ngay bên cạnh 
chúng ta. Chúng ta hãy luôn tin tưởng 
rằng việc chia sẻ yêu thương sẽ được 
lan tỏa. Hồi trống khai trường vang 
lên, khép lại buổi khai giảng đơn giản 
nhưng cũng thật ý nghĩa. Bắt đầu một 
năm học mới, các em học sinh sẽ tiếp 
tục với những “trận chiến” tri thức cam 
go. Nhưng ở đó sẽ luôn có gia đình và 
thầy cô đồng hành cùng với các em. 

 
Ngọc Hân / 
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rò chuyện cùng cô giáo trẻ 
Trương Hoàng Cẩm Lệ - giáo 
viên Trường Mầm non Tiến 

Thành, chúng tôi cảm nhận được ở cô 
niềm say mê công việc và tấm lòng 
yên nghề, mến trẻ. 

 

Lệ sinh năm 1992 trên mảnh đất 
đầy nắng và gió Hòa Thắng (Bắc 
Bình), trong gia đình khó khăn, có 3 
anh em. Ba mắc bệnh hiểm nghèo với 
đời sống thực vật lúc Lệ mới chào đời. 
Một mình mẹ vừa đi dạy học vừa làm 
nông tảo tần lo cho chồng và các con 
ăn học. Học hết cấp I và II ở Hòa 
Thắng, mẹ Lệ phải gửi 3 anh em về 
nhà ngoại ở Thanh Hóa học THPT do 
gia đình khó khăn và trường THPT ở 
xa nhà (thị trấn Chợ Lầu).   

Thi đậu nhiều trường ĐH, CĐ ở 
Tp.HCM với các ngành nghề khác 
nhau, nhưng rồi nghe lời mẹ cùng tình 
yêu mến trẻ, Lệ chọn học Trường Cao 
Đẳng sư phạm Trung ương Tp.HCM, 
chuyên đào tạo giáo viên mầm non. 
Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Lệ được 
phân công về Trường mầm non Tiến 
Thành (xã Tiến Thành) – nơi có 3 điểm 
trường Tiến Hải, Tiến Bình và Tiến 
Đức. 3 điểm trường đóng trên địa bàn, 
phần lớn lao động biển, làm rẫy... còn 
nhiều khó khăn. Mỗi điểm trường chỉ 

được phân 1 cô phụ trách vì số trẻ ra 
lớp chưa đủ 30 cháu/lớp. 

 

Năm học 2015 -2016 Lệ được 
phân về điểm trường Tiến Bình và năm 
học nay (2017 - 2018) về điểm Trường 
Tiến Đức. 

Lệ vừa dạy vừa chăm sóc trẻ (cho 
ăn, uống, rửa chén bát sau khi trẻ ăn 
xong)…. Không chỉ vậy, nếu thấy nhà 
em nào khó khăn ở với ông bà nội 
hoặc ngoại hay ba hoặc mẹ, vì ba mẹ 
chia tay; đi làm ăn xa… Lệ giúp đỡ tận 
tình. Bà Mai Thị Lan – một cư dân Tiến 
Đức cho biết, cô giáo Lệ tốt bụng. 
Ngày nào thiếu vắng trẻ ra lớp, cô điện 
thoại hỏi thăm và nhắc nhở phụ huynh 
chở trẻ ra lớp. Tôi có đứa cháu nội, 
nhà cháu ở gần trường, ba đi biển, mẹ 
đi bán cá – công việc phải đi sớm về 
khuyên, nên cháu phải tự dậy đi học, 
có hôm ngủ quên, cô Lệ không thấy 
cháu đến lớp, cô tới nhà, thay quần áo 
và đưa cháu đến lớp. Buổi chiều vào 
giờ giao trẻ, đôi khi không thấy phụ 
huynh đến đón, cô Lệ trở các cháu về 
tận nhà.  

Nhiều phụ huynh không đủ tiền để 
đóng tiền ăn hoặc học phí cho con, Lệ 
đã trích khoản lương ít ỏi của mình 
(hơn 3 triệu/tháng) đóng cho các cháu, 
khi nào phụ huynh có thì đưa. Cẩm Lệ 
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cho biết: thấy hoàn cảnh của các cháu, 
tôi thấy tội nghiệp. Nhiều cháu ở với 
ông bà nội, ngoại; với cha hoặc mẹ… 
điều kiện gia đình khó khăn, nên tôi 
không thể không giúp đỡ trong khả 
năng của mình. 

Chưa đầy 3 năm gắn bó với nghề, 
cô giáo trẻ Cẩm Lệ đã được học sinh 
yêu mến, phụ huynh kính trọng bởi tình 
cảm chân thành cô dành cho con trẻ. 
Điều mà cô Lệ vẫn trăn trở với nghề là 
làm sao để phụ huynh quan tâm đưa 
trẻ ra lớp đầy đủ, để trẻ được tiếp cận 
với môi trường giáo dục sớm, sau này 
vào lớp 1 khỏi bỡ ngỡ… 

Nhận xét về giáo viên Cẩm Lệ, cô 
Nguyễn Thị Ân – Hiệu trưởng Trường 
Mầm non Tiến Thành cho biết: cô Lệ là 

giáo viên trẻ rất có tâm với nghề, được 
phụ huynh, học sinh yêu mến và tín 
nhiệm. Năm qua, nhà trường phân 
công cô dạy ở điểm trường Tiến Bình, 
năm học này phân về điểm trường 
Tiến Đức, nhưng phụ huynh ở Tiến 
Bình cứ muốn cô Lệ ở lại dạy…  

 25 – cái tuổi chưa thật sự lớn và 
đang mày mò tìm kiếm định hướng cho 
bản thân giữa xã hội xô bồ với muôn 
vàn lựa chọn về tình yêu, sự nghiệp và 
lối đi. Với Lệ – cô giáo trẻ ở tuổi này, 
đã chọn hướng đi đúng, có suy nghĩ và 
hành động đáng khen, xã hội rất cần 
những tâm hồn nhiệt huyết với cuộc 
sống, yêu nghề, mến trẻ như cô. 

Ninh Chinh / 
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rong những năm gần đây, môn 
lịch sử bị coi là môn yếu thế hơn 
các môn khoa học tự nhiên và 

ngoại ngữ, các em học sinh ít hứng thú 
với môn học này. Trước thực tế đó, cô 
giáo Lê Thị Phượng – Giáo viên 
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 
(huyện Bắc Bình) đã khơi dậy niềm yêu 
thích môn lịch sử cho học sinh bằng 
cách thường xuyên  đổi mới phương 
pháp dạy. 

Thỏa mãn ước mơ dạy sử 

Ngược dòng thời gian, cô Phượng 
kể về cơ duyên đến với nghề “đưa đò” 
chỉ vì quá yêu thích môn lịch sử ngay 
khi còn ngồi trên ghế nhà trường và ấp 
ủ ước mơ được làm giáo viên giảng 
dạy bộ môn này. Ước mơ được làm cô 
giáo trở thành hiện thực khi cô thi đậu 
vào Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ 
Chí Minh khoa Lịch sử.  

 

Cô Lê Thị Phượng 

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp đại 
học ra trường, cô được phân công 
nhiệm vụ về Trường THPT Nguyễn Thị 
Minh Khai giảng dạy cho đến nay. 
Mười ba năm giảng dạy bộ môn lịch 
sử, cô Phượng luôn mong muốn góp 
một phần công sức, trách nhiệm của 
mình để cho học sinh nắm bắt về lịch 
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sử quê hương, đất nước, nhân lên tình 
yêu, niềm tự hào về quá khứ, về truyền 
thống tốt đẹp của cha ông.  Nhiều đêm 
cô trăn trở và suy nghĩ làm thế nào để 
tạo hứng thú cho học sinh đối với bộ 
môn này. Bởi phần lớn học sinh không 
thích học môn lịch sử, coi đó là môn 
học phụ với các sự kiện, năm tháng 
khô khan và nhàm chán. Với mục đích 
đã xác định rõ ràng và hơn hết là sự 
tâm huyết, tình yêu nghề của mình, cô 
Phượng luôn tìm cách đổi mới phương 
pháp dạy môn lịch sử để “truyền lửa” 
cho các em học sinh. 

 Tạo hứng thú cho học trò 

Cô Phượng đã không sử dụng 
phương pháp dạy học truyền thống 
(thầy đọc - trò chép), mà mỗi bài học cô 
đều lồng ghép với một câu chuyện lịch 
sử và những sự kiện. Để có nguồn sử 
liệu phong phú, đa dạng, cô đã chịu 
khó tìm tòi, đọc nhiều sách báo, xem tin 
tức thời sự và thường xuyên trao đổi 
kinh nghiệm giảng dạy với đồng 
nghiệp. Cùng với đó, cô đã sử dụng 
các kỹ thuật, sự đầu tư giảng dạy bằng 
máy chiếu, sử dụng phương tiện, đồ 
dùng trực quan để giảng dạy. Cô 
Phượng chia sẻ, “Lịch sử vốn là môn 
học khô khan với nhiều mốc thời gian, 
sự kiện. Vì vậy, không nên ép học sinh 
học thuộc lòng trong sách giáo khoa, 
không đọc cho học sinh chép nhiều. 
Thay vào đó, giáo viên cần ghi những 
sự kiện chính lên bảng. Đồng thời, cho 
học sinh nói lên suy nghĩ của mình về 
nội dung bài giảng hoặc đặt câu hỏi để 
học sinh thảo luận. Học sinh nào trả lời 
tốt sẽ cộng điểm nhằm khuyến khích 
tinh thần học cho các em”. Với cách 
dạy trên, những tiết học sử của cô 
Phượng luôn tạo được không khí sôi 
nổi, học sinh rất hứng thú, chăm chú 
lắng nghe và thuộc bài nhanh trên lớp. 

 “Dân ta phải biết sử ta” 

Đặc biệt, khi môn lịch sử được 
chuyển sang hình thức thi trắc nghiệm 
tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 
2017, cô Phượng liền đổi mới phương 
pháp giảng dạy giúp học sinh có thể 
nắm bắt được các kiến thức để có kết 
quả cao trong kỳ. Kết quả, điểm thi 
môn lịch sử tại kỳ thi THPT quốc gia 
năm 2017 các lớp ở trường mà cô phụ 
trách đạt điểm trên mức bình quân của 
tỉnh. Bên cạnh đó, cô Phượng đã nỗ 
lực bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi 
môn lịch sử của trường đạt được nhiều 
thành tích đáng kể. Mặc dù là trường 
huyện nhưng 3 năm (2014 – 2017) liền, 
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 
đều có học sinh đạt giải học sinh giỏi 
cấp tỉnh môn lịch sử. Để có được thành 
quả đó, cô Phượng đã kịp thời phát 
hiện những học sinh có năng khiếu, 
yêu thích môn lịch sử để bồi dưỡng 
sớm. Đồng thời, không ngừng tìm tòi 
nguồn tài liệu, thường xuyên rèn luyện 
đề thi học sinh giỏi cho các em. “Tôi 
luôn tâm đắc câu nói của Bác Hồ “Dân 
ta phải biết sử ta”. Là một giáo viên dạy 
lịch sử, tôi luôn có gắng hết sức mình 
để truyền thụ kiến thức lịch sử cho học 
sinh. Với mong muốn góp một phần 
nhỏ trong việc giáo dục lòng tự hào dân 
tộc, tinh thần yêu nước và trách nhiệm 
của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của 
nước nhà”, cô Phượng cho biết. 

Với những nỗ lực cống hiến trong 
nghề giáo, năm 2014 cô Phượng vinh 
dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng 
và hàng năm luôn thực hiện hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 
2015, cô được Ban Thường vụ Huyện 
ủy Bắc Bình tặng thư khen về việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh trong 4 năm (2011 – 2014). 
Năm 2016 – 2017 cô được Sở Giáo 
dục - Đào tạo tặng giấy khen chiến sĩ 
thi đua cấp cơ sở.   

Thanh Thủy / 
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hân ngày nhà giáo Việt Nam, 
xin gửi tới các bạn tuyển tập 
những lời chúc ý nghĩa nhất 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, để 
bạn bày tỏ tình cảm với thầy cô của 
mình. 

•    Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 
20-11, em xin gửi đến thầy cô lời chúc 
chân thành nhất. Cảm ơn thầy cô đã 
dìu dắt chúng em đến với những kiến 
thức mới mẻ. Kính chúc thầy cô luôn 
luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. 

 

•    Lại một mùa 20 /11 để em có 
cơ hội gửi đến cô những gì tốt đẹp 
nhất. Chúc cô luôn trẻ trung, xinh đẹp 
để mãi là người thầy, người chỉ đường 
gần gũi và yêu thương nhất đối với mọi 
học sinh. Mong cô luôn tự hào và nhớ 
tới em.  

•    "Nghĩa thầy cô như nước biển 
khơi/ Công mẹ cha con luôn tạc dạ/ 
Ơn thầy cô con mãi ghi lòng”. Nhân 
ngày nhà giáo Việt Nam con xin kính 
chúc thầy cô mạnh khỏe, thành công 
trong sự nghiệp trồng người. 

•    Ngày 20/11 là một ngày thật 
sự ý nghĩa và em cảm thấy rất hạnh 
phúc khi nhìn thấy những nụ cười rạng 
ngời của các thầy các cô cùng những 
bó hoa tươi thắm. Càng trưởng thành 
em lại càng thấy thấm thía những gì 
thầy cô đã chỉ dạy! Nhân ngày 20/11 

em xin chúc các thầy các cô sức khỏe, 
luôn tràn đầy nồng nàn nhiệt huyết với 
sự nghiệp "Trồng người". 

•    Nếu được hỏi "Thành công bắt 
nguồn từ đâu?". Em sẽ trả lời rằng: "Là 
cô - người đã mang đến cho chúng em 
kiến thức, hành trang bước vào đời".  

•    Là 1 đứa học trò cá biệt trong 
lớp, em đã làm cô buồn thật nhiều. Đã 
có lần em bật khóc khi nhìn vào ánh 
mắt nặng trĩu của cô. Nhân ngày nhà 
giáo Việt Nam em xin kính chúc cô thật 
nhiều sức khỏe, may mắn và thành 
công. Em xin hứa sẽ không quậy phá, 
trốn tiết để cô phải buồn nữa! 

•    Chúc mừng thầy cô nhân ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúc các 
thầy cô luôn đủ tâm - trí - lực để ngày 
càng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự 
nghiệp "trồng người"!  

•    Chúc mừng thầy cô nhân 
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ở nơi 
phương trời xa, em xin kính chúc các 
thầy, các cô luôn vui khỏe, hạnh phúc. 
Chúc cho mọi lời chúc của tất cả học 
trò dành cho thầy cô đều trở thành 
hiện thực. 

 

Các cô giáo trường mầm non Ngôi sao 
(quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhận danh hiệu 
giáo viên xuất sắc trong ngày lễ 20/11 

•    Dẫu đi khắp 4 phương trời, 
cũng không quên nổi lời thầy khắc ghi 

N 

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/y-nghia-va-lich-su-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-339778.html
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“tiên học lễ, hậu học văn”. Con không 
thầy con không lớn nổi thành người. 
Kính chúc thầy ngàn lời tốt đẹp, con 
mong thầy mạnh khỏe để chở thêm 
những chuyến đò sớm mai.  

•    Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, 
với tất cả tấm chân tình con muốn gửi 
đến thầy cô lời chúc luôn vui vẻ tràn 
ngập niềm tin trong cuộc sống. Chúc 
thầy cô luôn gặp may mắn và thành 
công trên con đường dạy học của 
mình.  

•    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. Em chân thành cám 
ơn các thầy cô.  

•    Thầy ơi! Tuổi tác đã hằn sâu 
những vết nhăn trên trán Thầy, làm tóc 
mai Thầy thêm sợi bạc, nhưng tấm 
lòng yêu thương của Thầy đối với 
chúng em, mãi mãi không cạn kiệt… 

•    Dành tặng những tình cảm sâu 
sắc và tôn kính nhất đến các thầy cô 
giáo trong ngày 20/11 . Em xin chúc 
các thầy cô luôn mạnh khỏe, thành 
đạt, hạnh phúc và công tác tốt.  

•    Chúc các thầy cô dồi dào sức 
khỏe, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt 
nhiều thế hệ học trò đến với những 
bến bờ tri thức!  

•    Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 
20-11, em xin gửi đến thầy cô lời cảm 
ơn chân thành. Kính chúc thầy cô luôn 
luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn 
mang đến cho chúng em ngày càng 
nhiều bài học hay và bổ ích. 

•    Em chúc tất cả các thầy cô 
luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tính, 
luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày 
càng nâng cao sự dũng cảm trước 
những đứa học trò nghịch như quỷ sứ 
bọn em. Happy Vietnam’s Teacher 
Day!  

 

•    Trong hành trình cuộc đời, 
thầy đã làm phong phú linh hồn em mở 
mang trí lực của em. Cám ơn thầy, 
thầy giáo của em.  

•    Ở nơi xa theo hương bay của 
gió, con gửi lòng mình tôn kính đến 
thầy yêu. 

•    Em không là học trò xuất sắc 
nhất của Thầy, nhưng Thầy là người 
mà em yêu quý nhất. Trong ngày lễ 
này, em kính dâng Thầy tấm lòng tôn 
kính của em.  

•    Thầy là một biển lớn kiến thức, 
em lái con thuyền nhỏ, thả sức quăng 
lưới đánh bắt, phải không thưa Thầy?  

•    Cô kính yêu! Sự dạy dỗ ân cần 
của Cô như gió mùa xuân, như cơn 
mưa lành, khắc sâu mãi trong lòng em. 
Em thành kích chúc Cô: Vui khỏe, như 
ý! 

•    Bài giảng của thầy cô luôn 
phong phú nhiều mầu sắc, mỗi 
chương mỗi tiết đều tựa như mở ra 
một cửa sổ trước mặt em, khiến em 
thấy một thế giới rực rỡ sắc màu. 

•    Tuổi thơ con gọi thầy cô, bạc 
đầu con vẫn thưa cô lạy thầy.  

•    Nghề giáo bao đời nay luôn 
được xem là nghề cao quý. Người 
thầy, dù ở đâu cũng là những người 
được kính trọng nhất. Nhân ngày Nhà 
giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc mừng 
tốt đẹp nhất đến thầy cô. 

Phương Chi / 
http://vietnamnet.vn



 

 

húng ta không khỏi xao xuyến 
mỗi khi đọc những vần thơ tình 
cảm, đầm ấm về tình thầy trò 

dưới mái trường. Vietnamnet xin chia 
sẻ với bạn một số bài thơ hay nhất về 
tình thầy trò nhân dịp kỉ niệm Ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20-11. 

 

NGHE THẦY ĐỌC THƠ 

Em nghe thầy đọc bao ngày 

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà 

Mái chèo nghe vọng sông xa 

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 

 

KHÔNG ĐỀ 

Cầm bút lên định viết một bài thơ 

Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo 

Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo 

Thì ra con cũng giống bấy nhiêu 
người.   

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ 

Đâu là cha, là mẹ, là thầy… 

Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm 
thường, nhỏ nhặt… 

Biết bao giờ con lớn được,   

Thầy ơi ! Con viết về thầy, lại “phấn 
trắng”,”bảng đen” 

Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm 
lặng”… 

Những con chữ đều đều xếp thẳng 

Sao lại quặn lên những giả dối đến gai 
người.  

Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu 

Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh 

Cửa sổ xe ù ù gió mạnh 

Con đường trôi về phía chẳng là nhà…  

Mơ màng nghe tiếng cũ ê a 

Thầy gần lại thành bóng hình rất thực 

Có những điều vô cùng giản dị 

Sao mãi giờ con mới nhận ra.   

Nguyễn Thị Chí Mỹ  

 

Tri thức ngày xưa trở lại đây, 

Ân tình sâu nặng của cô thầy! 

Người mang ánh sáng soi đời trẻ; 

Lái chuyến đò chiều sang bến đây? 

Đò đến vinh quang nơi đất lạ; 

Cám ơn người đã lái đò hay! 

Ơn này trò mãi ghi trong dạ… 

Người đã giúp con vượt đắng cay! 

                          Nguyễn Trung Dũng 

C 



 

 

 

THƯA THẦY 

Thưa thầy, bài học chiều nay 

Con bỏ quên ngoài cửa lớp 

Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim 
hót 

Con hóa mình thành bướm và hoa  

Thưa thầy bài tập hôm qua 

Con bỏ vào ngăn khóa kín 

Mải lượn lờ theo từng vòng sóng 

Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin 

Thưa thầy, bên ly cà phê đen 

Con đốt thời gian bằng khói thuốc 

Sống cho mình và không bao giờ mơ 
ước 

Mình sẽ là ai? Tôi sẽ là ai? 

Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya 
nay 

Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng 

Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng 

Soạn bài trong tiếng ho khan 

Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn 

Sao con học hoài không thuộc 

Để bây giờ khi con hiểu được 

Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy  

Tạ Nghi Lễ 

CÔ ƠI 

Rời mái trường thân yêu 

Bao năm rồi cô nhỉ? 

Trong em luôn đọng lại 

Lời dạy bảo của cô  

Ngày ấy vào mùa thu 

Bước chân em rộn rã... 

Cô không lời từ giã 

Xa trường tự lúc nào  

Em ngỡ như chiêm bao 

Cô về đâu, chẳng biết? 

Vẫn vang lời tha thiết 

Từ giọng cô dịu hiền  

Thời gian bước triền miên 

Cô chưa lần quay lại 

Chúng em nhớ cô mãi 

Mong thấy cô trở về  

Lúc xưa cô vỗ về... 

Nay chúng em khôn lớn 

Ngày rời trường gần đến 

Bao giờ gặp lại cô?! 

Thảo Thảo 

 

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  

 

NGƯỜI LÁI ĐÒ 

Một đời người - một dòng sông... 

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, 

"Muốn qua sông phải lụy đò" 

Đường đời muôn bước cậy nhờ người 
đưa...   

Tháng năm dầu dãi nắng mưa, 

Con đò trí thức thầy đưa bao người. 

Qua sông gửi lại nụ cười 

Tình yêu xin tặng người thầy kính 
thương.  

Con đò mộc - mái đầu sương 

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn 
ngày, 

Khúc sông ấy vẫn còn đây 

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua 
sông... 

Thảo Nguyên 

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!) 

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 

 

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 

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    

 

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 

 

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 ...  

Ngân Hoàng 

 

KHI THẦY VỀ HƯU 

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao 

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt 
thấp: 

"Các con ráng… năm nay hè cuối 
cấp…" 

Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao 
xao.  

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào 

Con nao nức bước vào trường trung 
học 

Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc 

Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng 
dao.  

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau? 

Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi? 

Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi 

Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?  

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao 

Vai áo bạc như màu trang vở cũ 

Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ 

Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!  

Lá Me 

 

LỜI TRẦM THẦY TÔI 

Có những chiều hè, phượng đỏ rơi 

Còn đâu năm cũ, sắp qua rồi. 

Thương người bạn cũ, ân sâu nặng 

Nhớ lại thầy xưa, tình chẳng phôi. 

Muốn được cho đi, thầy phải có 

Tâm thành đón nhận, lẽ trò tôi. 

Cho không phải mất, tình muôn thuở. 

Nhận được đời vui, nghĩa thế thôi. 

Phạm Duy Cầu 

Phương Chi sưu tầm / 
http://vietnamnet.vn 
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ếu cha mẹ cho chúng ta hình 
hài thì thầy cô là người cho ta 
kiến thức, là những người gieo 

mầm tương lai, chèo lái con thuyền. 
Để bày tỏ tình cảm yêu mến của mình 
tới thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11 ngoài những món quà, 
những bó hoa tươi ra bạn có thể gửi 
tới thầy cô những câu chuyện cảm 
động về tình thầy trò. 

Sau đây, Báo Đời sống và Pháp 
Luật xin giới thiệu một số tác phẩm 
truyện ngắn hay và ý nghĩa gửi tặng 
thầy, cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt 
Nam 20/11 

Lời thầy dạy thuở ấy… 

Thầy dạy rằng trái tim không biết 
thứ tha là một trái tim đã chết, con 
người không biết tha thứ vẫn chỉ là gỗ 
đá mà thôi. 

Gửi những người chèo đò mải 
miết giữa sông xưa. 

Gửi thầy con, người mải miết 
chèo lái những dòng đời xuôi ngược… 

Con còn nhớ rõ hình bóng thầy 
trên bục giảng năm ấy. Mái tóc pha hơi 
sương, chiếc cặp sách cũ, nụ cười hằn 
những vết chân chim đượm màu thời 
gian đã theo chúng con đi hết những 
năm tháng cuối của thuở học trò có lớn 
mà không có khôn… 

Bụi phấn rơi rơi theo từng dòng 
thầy viết, rơi vào cả tâm hồn non nớt 
của chúng con những bài học về cuộc 
đời. 

Thuở ấy, chúng con nào biết làm 
người phải có lấy một ước mơ, dù giản 
dị, nhỏ nhoi hay cao sang to lớn. Chiếc 
bảng đen, từng trang giấy trắng, 
những lời giảng dạy của Thầy chính là 

đoạn đường dài dẫn chúng con với 
những ước mơ đầu tiên ấy! 

Thuở ấy, chúng con nào biết cuộc 
đời chỉ có những bà tiên và ông bụt, 
rằng Lý Thông, mụ gì ghẻ, hay quỷ dữ 
chỉ có trong truyện mà thôi… Cuộc đời 
này vẫn luôn là bài một bài toán khó, 
mà đi hết cả quãng đường dài chúng 
ta mới nhận ra chẳng có lời giải nào tốt 
hơn ngoài hai từ “trải nghiệm”. 

Thầy dạy rằng bước vào đời 
chúng con cần có một đôi mắt sáng và 
một trái tim biết yêu thương, để đối tốt 
với những người ngay và tránh xa 
những toan tính, bon chen của những 
kẻ độc ác. 

Thuở ấy, chúng con nào biết “tha 
thứ” là một động từ đẹp nhất chỉ sau 
“yêu”. Thầy dạy chúng con đừng quay 
lưng với những người đã nhận lỗi, 
đừng mang ngõ cụt đến cho những 
người đã biết mình sai, đừng nhẫn tâm 
với những người đã biết quay lại… 
Thầy dạy rằng trái tim không biết thứ 
tha là một trái tim đã chết, con người 
không biết tha thứ vẫn chỉ là gỗ đá mà 
thôi. 

Thuở ấy, chúng con nào biết cậu 
bạn kia lấm lem bùn đất chỉ vì giúp ba 
cày thêm ruộng lúa, đâu biết cô bạn 
thỉnh thoảng ngủ gật trong lớp kia tối 
qua thức khuya trông em cho mẹ ốm, 
đâu biết cậu bạn bên cạnh mình có 
người thân bệnh nặng nên bỏ học 
thường xuyên… 

Chúng con vẫn chỉ là những đứa 
trẻ ngây thơ nhìn cuộc đời bằng một 
ánh nhìn như vốn dĩ, mà vô tình lãng 
quên đi đằng sau nó có thể là cả một 
câu chuyện dài. 

N 
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Thầy dạy chúng con hãy biết để ý 
và chăm sóc đến những người xung 
quanh, hãy biết trân trọng những điều 
tưởng như rất bình thường nhưng vô 
cùng quý giá. Bởi có một ngày, yêu 
thương cũng có thể là quá muộn… khi 
mà hợt hời và vô tâm đã bỏ xa khoảng 
cách giữa những con người. 

Thuở ấy, chúng con nào biết cuộc 
đời luôn là những vòng quay. Những 
khúc gập, những quanh co, những 
thác ghềnh luôn là một phần không thể 
thiếu. Đừng mơ tưởng về cuộc đời là 
một đường thẳng… Nếu cuộc đời con 
không có những khúc ngoặt, hiển 
nhiên nó đã vô nghĩa đi rất nhiều rồi. 

Thầy còn dạy chúng con phải biết 
ngẩng đầu trước thất bại, đừng dừng 
lại khi phía trước còn nhiều lắm những 
chông gai… Quá nửa cuộc đời con đã 
sống như lời thầy dạy, con lớn thêm 
một chút rồi, thầy ơi… 

Dẫu đông dài, hạ trắng, nắng gắt 
hay mưa giông… 

Những người chèo đò vẫn mải 
miết qua sông đưa khách… 

Dẫu gió lạnh, đèn khuya, lưng áo 
mỏng… 

Thầy tôi trăng hắt những đêm kia, 
vẫn mải miết chèo đời… 

 

Đứa học sinh không dạy nổi 

Tôi là một học sinh… không dạy 
nổi. Tất cả các thầy cô giáo đã dạy tôi 
đều nhận xét như vậy với ba mẹ tôi. 
Chưa có lớp học nào chịu thu nhận tôi 
quá một tháng. Mẹ tôi khóc. Bố thở 
dài: thằng này vậy là coi như xong... 

Chuyển qua trường mới. Nhìn sơ 
qua học bạ, thầy hiệu trưởng đã muốn 
đuổi tôi đi nhưng nể tiếng ngoại tôi là 
giám đốc ty giáo dục cũ, thầy đành 
nhận. “Tôi sẽ xếp em vào lớp thầy 
Tiến”. 

Thầy dạy lớp tập hợp toàn học 
sinh cá biệt của trường. Ngày đầu tiên 
vào lớp, bố đích thân dẫn tôi đến “trao 
tận tay thầy”. Tôi lén quan sát “đối thủ” 
của mình. Thầy gầy gò, mang cặp kính 
gọng đen nặng trịch, mắt nhướng lên 
nhìn sát mặt tôi “A, con trai, để xem 
thầy làm được gì cho con không, khá 
đây”. Thầy xếp tôi ngồi với một con 
nhóc tóc tém mặt mũi lanh lẹ. Nó khẽ 
hích vào vai tôi giành chỗ ngồi rộng 
hơn. Tôi đành chịu vậy, chưa bao giờ 
tôi đánh con gái cả. Thầy thắng tôi 1-0 
rồi. 

“Thầy biết tại sao em dây mực 
vào áo bạn”, thầy nói với tôi khi Tú 
còm mếu máo mách chuyện. Sao ông 
ấy lại biết nhỉ? Mình đã khai gì đâu. 
Trước đây, mỗi lần tôi dây mực vào 
hầu hết các trò trong lớp các cô đều 
hỏi tại sao, các thầy thì ngay lập tức thi 
hành hình phạt. Bao giờ tôi cũng bịa ra 
một chuyện mà mình là nạn nhân. Tôi 
mặc sức bịa dù chẳng ai tin. Tôi cũng 
chẳng quan tâm hình phạt là gì và có 
ai tin hay không. Vậy mà hôm nay thầy 
bảo là thầy biết. Ngạc nhiên hơn là 
thầy chẳng phạt tôi gì cả. Thầy chỉ nhỏ 
nhẹ bảo tôi: “Lần sau em nhớ cẩn thận 
hơn”. Mấy hôm sau nữa tôi lại vẩy mực 
lên áo 3 nạn nhân nữa. Thầy vẫn bảo 
biết rồi và không phạt. Tôi đâm chán 
trò vẩy mực cũ rích chẳng ấn tượng 
này. 



 

 

Thời ấy chúng tôi đứa nào cũng 
mang kè kè tấm bảng và mấy mẩu 
phấn. Ra chơi, tôi gom hết phấn ném 
vào lũ con gái nhảy dây trước sân. Hết 
buổi học tôi xô lũ bạn ngã dúi dụi, chạy 
ngay ra cổng trước. Đứa nào xấu số đi 
qua chỗ tôi đều bị tịch thu hết phấn 
thừa. Hôm sau thầy gọi tôi lên phòng 
họp. Thầy mở tủ ra, ấn vào tay tôi hộp 
phấn to đùng mà không nói gì. Tôi xấu 
hổ quay mặt đi tránh ánh nhìn của 
thầy. Tôi nhớ mình đã lì mặt ra như thế 
nào khi cô giáo cũ mắng tôi, hôm sau 
tôi càng lấy phấn nhiều hơn nữa. Vậy 
mà khi cầm hộp phấn thầy cho trong 
tay, tôi thấy xấu hổ quá chừng. Ôm 
hộp phấn lên trả cho thầy, tôi lí nhí: 
“Lần sau em không làm thế nữa”. Thầy 
mỉm cười bảo: “Em ngoan lắm!”. 

Lần đầu tiên tôi được người lớn 
khen ngoan. Tôi nằm nghĩ cả đêm. Từ 
nay mình sẽ ngoan mãi, để không ai 
mắng mình nữa. 

Nhưng ngoan chưa chắc đã giỏi. 
Quả thật tôi đúng với trường hợp ấy. 
Tôi có thể bắn bi, chơi bắn bàng cả 
ngày không chán. Nhưng hễ cứ ngồi 
vào bàn học là tôi chán ngay. Ba mẹ 
có đánh, có mắng thế nào cũng chịu. 
Môn toán còn đỡ, có tí gì dính đến văn 
chương là tôi mù tịt. 

Vào học được một tháng, tôi thấy 
thầy đạp xe qua nhà. Chiếc xe của 
thầy chẳng biết trước đây sơn màu gì, 
giờ chỉ còn trơ ra màu gỉ sét xấu xí. 
Thầy vào nhà, ba mẹ tôi đều đi vắng 
cả. Ngó qua căn nhà tồi tàn của tôi, 
thầy hẹn ngày mai quay lại. Tôi lo hết 
cả một ngày. Chẳng biết mình làm gì 
sai. Hôm sau thầy đến. Thầy đứng 
luôn ngoài sân “bàn chuyện” với ba tôi. 

Thầy bảo cần một người đọc và 
ghi chép lại tài liệu giúp thầy. Nhất thiết 
phải là chữ trẻ con. Thầy đang nghiên 
cứu gì đó. Ba mẹ tôi mừng rỡ vì không 
phải khản cổ quản tôi nửa ngày không 

đến trường. Tôi vùng vằng mãi mới 
chịu đến nhà thầy. Thầy ở một mình. 
Ngoài giá sách ra cũng chẳng có gì 
đáng giá. Mỗi ngày một buổi, tôi gò 
lưng ghi chép lại những gì đọc được. 

Thầy bắt tôi viết những dòng cảm 
nhận ngắn sau mỗi tác phẩm. Sau đó 
tôi đọc to lên và thầy chỉnh sửa những 
điều tôi nghĩ lệch lạc, thêm vào một số 
ý. Thỉnh thoảng thầy bảo tôi dừng ghi, 
chuyển qua tính toán giúp thầy vài 
việc. Tôi về nhà cố luyện cách tính 
toán sao cho nhanh nhất để không bị 
mất mặt trước thầy. Dần dần, kiến 
thức “tự nhiên” đến với tôi lúc nào 
không biết. Lần đầu tiên cầm tờ giấy 
khen của tôi trên tay, mẹ tôi đã khóc, 
khóc to hơn lúc tôi bị đuổi học. Ba tôi 
thì chẳng nói gì, chỉ gật gù cười. 

Năm học qua đi nhanh chóng. Tôi 
nghỉ hè vẫn không quên đọc và ghi 
chép lại một chồng sách cao ngất 
ngưởng thầy giao trước khi nghỉ học. 
Ngày khai trường, tôi tìm mãi vẫn 
không thấy thầy đâu. Linh tính điều 
không hay, tôi bỏ cả buổi lễ chạy đến 
nhà thầy. Căn nhà trống hoác. Bác 
hàng xóm nghe chó sủa ran chạy sang 
xem xét. “Cậu là Phong hử?”. “Dạ”. 
“Thầy Tiến gửi cái này cho cậu. Thầy 
ấy bảo chuyển vào Nam ở với con 
trai”. Tôi vội vàng mở ra, bức thư rất 
ngắn. “Thầy mong em cố gắng học 
thật tốt. Em luôn là học trò ngoan của 
thầy”. 

Mười năm qua đi, tôi mới hiểu hết 
những gì thầy muốn nhắn. Có những 
điều không hay nhưng không thể thay 
đổi bằng sự giận dữ. Tình yêu thương 
và sự sáng tạo mới là thứ giúp bạn 
thay đổi mình, thay đổi mọi người. 

Cảm ơn thầy với phương pháp 
dạy đặc biệt đã giúp em trưởng thành. 
Cám ơn Thầy của em! 



 

 

 

Người thầy trong trái tim em 

Trong mỗi đời người, luôn tồn tại 
những kí ức, có những kí ức vui ta 
muốn nhớ mãi nhưng cũng có những 
kí ức buồn ta muốn quên đi. Đối với 
tôi, kí ức khiến tôi muốn nhớ mãi là 
thời học trò trong những năm cấp hai 
của tôi. Mỗi năm học trôi qua, tôi đều 
có thêm người thầy, người cô để ghi 
nhớ trong trái tim mình và năm nay 
cũng vậy. Chỉ trong khoảnh khắc vài 
tháng, cô giáo dạy văn của tôi đã để lại 
trong tôi những ấn tượng sâu sắc. 

Ắt hẳn các bạn ngồi đây cảm thấy 
lời của tôi là nghịch lí. Tôi đang học lớp 
chín thì đáng lí ra tôi phải viết về 
những thầy cô trong các năm học 
trước của mình, nhưng tôi lại viết về 
người cô đang dạy tôi trong năm học 
này? Có thể đối với những bạn khác, 
cô chỉ mới đứng lớp trong hai tháng. 
Nhưng với tôi, cô đã gắn bó hơn sáu 
tháng rồi. 

Cô đã dạy văn tôi trong suốt ba 
tháng hè. Và đó cũng là khoảng thời 
gian tuyệt vời nhất đối với tôi. Cô là 
một người rất tận tụy, giảng giải chu 
đáo cho học sinh. Khi cô giảng bài, 
giọng nói ấm áp, truyền cảm của cô đã 
thu hút chúng tôi vào bài học. Cô giảng 
giải, phân tích từng chi tiết nhỏ nhất 
của bài học, cho học sinh cảm nhận ý 
nghĩa của từng chi tiết đó rồi phát triển 
thành những lời văn sâu sắc, đầy ý 
nghĩa. Nhờ những bài giảng của cô mà 
chúng tôi thêm yêu nàng Kiều mười 

lăm năm lưu lạc, thêm yêu Vũ Nương 
– người con gái tư dung tốt đẹp. 
Những bài mà trước đây đọc không 
hiểu, giờ đây chúng tôi thấy nó mới 
hay, mới sâu sắc làm sao! Người ta 
thường nói tiết Văn là tiết ru ngủ 
nhưng điều kì lạ là khi cô giảng chúng 
tôi càng cảm thấy thú vị hơn, ý nghĩa 
hơn. Chắc có lẽ chính nhờ vậy mà cô 
luôn được học sinh chúng tôi yêu mến. 

Khi vào năm học, tôi vui sướng 
biết bao khi được cô làm chủ nhiệm. 
Trong vai trò chủ nhiệm, cô trông 
nghiêm túc hơn hồi hè. Khi lớp hạng 
cao, cô khuyến khích, khen thưởng, 
mỗi lần lớp hạng thấp, cô nhắc nhở, 
động viên lớp cố gắng hơn. Mẹ tôi 
cũng là một giáo viên chủ nhiệm nên 
tôi có thể hiểu được sự vất vả, nặng 
nề thế nào khi đảm nhận chủ nhiệm 
một lớp cuối cấp. Càng hiểu nỗi vất vả 
của cô bao nhiêu, tôi càng quyết tâm 
phải giúp lớp lấy được hạng cao bấy 
nhiêu. Có thể đối với các lớp khác, tiết 
chủ nhiệm luôn là tiết nặng nề nhất, 
bởi tiết đó luôn khiến các bạn khác lo 
sợ vì bị mắng. Nhưng với lớp tôi, giờ 
chủ nhiệm lại được nghe những câu 
chuyện hay, ý nghĩa trong cuộc sống. 
Tôi yêu những câu chuyện đó vì nó 
luôn giúp chúng tôi rút ra được những 
bài học quý giá cho riêng mình. Tôi đã 
từng đạt giải ba trong kì thi học sinh 
giỏi lớp tám. Có lẽ vì vậy mà cô kì 
vọng vào tôi trong kì thi năm nay. Tôi 
tự hứa mình phải cố gắng hơn, mình 
phải đậu để không khiến cô thất vọng. 
Nhưng tôi đã thất bại. Những tưởng cô 
sẽ la mắng tôi, trách móc tôi, nhưng 
không. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của cô 
khuyến khích các bạn trong lớp: “ Cho 
dù các con thi không đậu cũng đừng 
buồn, vì các con còn nhiều cơ hội khác 
để bắt lấy.” Nhưng thật sự cô càng 
khuyến khích thì tôi lại càng thấy lòng 
ray rứt hơn. Tôi đã tự hỏi với lòng 
mình tôi đã cố gắng hết sức chưa, tôi 



 

 

đã tập trung vào môn văn chưa? Mặc 
dù vậy, cô vẫn không hề la rầy, trách 
cứ tôi một lời nào mà vẫn dịu dàng 
động viên, an ủi tôi. Chính điều đó sẽ 
là động lực cho tôi bước tiếp và cố 
gắng, nỗ lực hơn nữa trên con đường 
học vấn của mình. 

Lớp chúng tôi có một bạn tuy 
hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng 
học rất giỏi. Cả nhóm chúng tôi tổ 
chức sinh nhật cho bạn đó nhưng 
trong lớp lại có bạn nói: “ Tại sao chỉ 
có sinh nhật bạn đó là tổ chức còn sinh 
nhật tụi mình thì không tổ chức?” Nghe 
thấy câu nói đó, cô đã nói: “ Gia cảnh 
bạn khó khăn, có lẽ mấy năm nay cũng 
chưa có được một ngày sinh nhật cho 
mình, tuy ở đây chỉ là một chút gì đó 
nhỏ thôi nhưng ít nhất cũng khiến bạn 
cảm thấy vui…” Nói đến đây, cô đã 
khóc. Nhìn giọt nước mắt của cô rơi 
xuống mà lòng chúng tôi chạnh lại. Chỉ 
là một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ từ 
lời nói của cô thôi mà đã khiến chúng 
tôi hiểu được thế nào là sự sẻ chia, thế 
nào là ấm áp tình bạn. Giọt nước mắt 
ấy đã khiến chúng tôi phải nhìn lại 
mình. Chúng tôi được sống trong hoàn 
cảnh đầy đủ, may mắn hơn thì tại sao 
lại không chia sẻ sự may mắn đó cho 
người bạn của mình để họ cảm thấy 

lòng ấm áp hơn? Khi nhìn những giọt 
nước mắt ấy, tôi chợt nhận ra cô 
không chỉ là một giáo viên tận tụy mà 
còn là một người đồng cảm với học 
sinh, luôn cố gắng thấu hiểu học sinh 
của mình. 

Văn của tôi không bóng bẩy, trau 
chuốt, cũng không đặc sắc như những 
bài văn mà các bạn đã đọc. Khi tôi viết 
những dòng cảm nhận này, tôi chẳng 
nghĩ rằng mình sẽ được giải. Tôi chỉ 
viết bằng tấm lòng yêu thương, kính 
trọng cô từ sâu thẳm trong con tim 
mình. Tôi không nêu tên cô ra vì tôi 
nghĩ các bạn cũng có thầy giáo, cô 
giáo dạy văn như tôi và tôi cho rằng cô 
cũng không thích như vậy. 

Sáu tháng, chưa đầy một năm 
nhưng cô đã để lại trong tôi một ấn 
tượng sâu sắc. Cô như là nguồn cảm 
hứng cho những bài văn của tôi và nếu 
mái trường là ngôi nhà thứ hai thì cô 
chính là người mẹ thứ hai của tôi. Cô 
ơi, con cảm ơn cô vì những gì cô đã 
dành cho con, con sẽ cố gắng để 
thành công và “gặt được nhiều lúa 
vàng” trong cuộc sống. 

Mỹ An / 
http://www.doisongphapluat.com 
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 tưởng tổ chức một ngày kỷ niệm 
để tôn vinh các thầy cô giáo xuất 
hiện trên thế giới từ thế kỷ 20. 

Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại chọn một 
ngày riêng để thể hiện lòng biết ơn với 
"người cha, người mẹ thứ hai". 

Tại Việt Nam, tổ chức Liên hiệp 
quốc tế các công đoàn giáo 
dục (FISE), trong đó Công đoàn giáo 

dục Việt Nam là một thành viên, 
đã kiến nghị lấy ngày 20 tháng 11 làm 
ngày "Quốc tế hiến chương các nhà 
giáo" trong kỳ họp Quốc hội năm 1958 
và đã được chấp thuận.  

Ở Ấn Độ, ngày Nhà giáo là ngày 
5.9. Đây là ngày sinh của thủ tướng 
thứ hai của Ấn Độ, nhà triết học, Tiến 
sĩ Radhakrishnan. Đặc biệt trong ngày 
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này, ngoài các hoạt động kỷ niệm, tôn 
vinh các thầy cô giáo, nhà trường còn 
tổ chức cho các học sinh, sinh 
viên đảm nhiệm việc dạy học để trải 
nghiệm công việc ý nghĩa này. 

 

Ở Anbani, Ngày Nhà Giáo là ngày 
7.3 và cũng là ngày Trường học đầu 
tiên được mở tại Albania năm 1867 tại 
một thành phố thuộc tỉnh Korca. Trong 
khi đó, Brazil lấy ngày ký Sắc lệnh điều 
chỉnh các trường tiểu học 
15.10.1963 là ngày Nhà giáo.  

Ngày Nhà giáo không được tổ 
chức rộng rãi ở Hàn Quốc trong giai 
đoạn 1973-1982. Sau năm đó, bắt 
nguồn từ việc một nhóm thanh niên là 
thành viên của Hội Chữ thập Đỏ đến 
thăm các thầy cô giáo cũ đang ốm tại 
một bệnh viện, Ngày Nhà giáo Hàn 
Quốc được chính thức ấn định 
vào 15.5 hàng năm. 

Vào năm 1944, Ryan Krug, một 
giáo viên ở Winconsin đã đề nghị với 
các nhà lãnh đạo chính trị giáo dục 
rằng nước Mỹ cần có một ngày lễ vinh 
danh các thầy cô giáo. Thầy 
giáo Woodbridge đã viết thư cho tổng 
thống Mỹ lúc bấy giờ là ngài Eleanor 
Roosevelt và đến năm 1953 tiếp 
tục thuyết phục Quốc hội Mỹ lập một 
ngày lễ tôn vinh các giáo viên. 

Tổ chức giáo dục Liên bang 
(NEA) cùng với các bang Kansas và 
Indiana liên kết với thành phố Dodge ở 
Kansas sau đó đã tiến hành một cuộc 

vận động lớn cho việc thành lập một 
ngày lễ tôn vinh các giáo viên Mỹ. Cuối 
cùng thì Quốc hội đã quyết định tổ 
chức một ngày lễ tôn vinh các thầy cô 
giáo vào ngày 7.3.1980. 

 

Một bưu thiếp chúc mừng Ngày Nhà Giáo 
tại Ấn Độ 

NEA và các đồng minh của họ thì 
lại xem ngày Thứ Ba đầu tiên của 
tháng 3 là ngày Nhà giáo cho đến năm 
1985, khi PTA - Hiệp hội cha mẹ học 
sinh - tuyên bố Tuần Nhà giáo Hoa Kỳ 
là tuần đầu tiên của tháng Năm. Hội 
đồng Đại diện của NEA sau đó đã bầu 
cho ngày Thứ Ba của tuần ấy trở 
thành ngày Nhà giáo. 

Vào ngày 7.9.1976, 
bang Massachusetts đã quyết định 
ngày 11.9 là ngày Nhà giáo của bang. 
Trên thực tế, ngày Nhà giáo của bang 
thường được tổ chức vào ngày Chủ 
nhật đầu tiên của tháng Sáu, và tuần lễ 
chứa ngày này được gọi là Tuần Nhà 
giáo của bang. 

Trước sự kiện Hồng Kông được 
trao trả về Trung Quốc, Ngày Nhà giáo 
của Hương cảng được tổ chức vào 
ngày 28.9 theo truyền thống của Đài 
Loan từ năm 1950. Sau khi được trao 
trả về cho Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa vào năm 1997, Hồng Kông tổ 
chức ngày Nhà giáo vào gày 10.9. 

Theo Tuyên cáo số 479 của Tổng 
thống Philippines ngày Nhà giáo 



 

 

Philippines được tổ chức vào ngày 
5.10 tượng trưng cho 50 vạn thầy cô 
giáo trong cả nước. 

 

Một bưu thiếp mừng Ngày Nhà Giáo tại 
Hoa Kỳ 

Tại đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 
Nhà giáo là ngày 24.11 là ngày mất 
của nhà Lãnh tụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa 
Kemal Atatürk, tổng thống đầu tiên của 
Thổ Nhĩ Kỳ, người đã luôn luôn cho 
rằng thế hệ mới sẽ được tạo ra bởi các 
thầy cô giáo. Đồng thời Atatürk còn 
được người dân Thổ tôn vinh là Người 

thầy đầu tiên  do ông đã có công lớn 
trong việc tạo ra bảng chữ cái mới cho 
nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 
1923. 

Đất nước Đài Loan, Ngày Nhà 
giáo được tổ chức vào ngày 28.9 hàng 
năm để kỷ niệm ngày sinh của Khổng 
Tử, người thầy đáng kính của nền giáo 
dục Trung Hoa cổ điển. 

Từ năm 1994. UNESCO đã quyết 
định chọn ngày 5.10 hàng năm là ngày 
Giáo viên thế giới. Và từ đó, đã có hơn 
20 quốc gia đã chọn ngày này làm 
Ngày Nhà Giáo quốc gia như: 
Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, 
Canada, Estonia, Đức, Lithuania, 
Macedonia, Maldives, Mauritius, Cộng 
hòa nhân dân Moldova, Hà Lan, 
Pakistan, Philippines, Kuwait, Qatar, 
Romania, Nga, Serbia và Anh Quốc. 

Thu Cúc (Tổng hợp)/ 
http://danviet.vn 
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hững bài viết đầy xúc động và 
chan chứa yêu thương như một 
lời tri ân của các em học sinh 

gửi đến các thầy cô giáo nhân ngày 
nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Dưới đây là một số bài văn hay đã 
từng đạt giải trong những cuộc thi cảm 
nhận về thầy, cô giáo nhân dịp 20/11.  

Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, đến 
cái ngày mà cả một năm mới có một 
lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của 
mình, nhắc đến ngày Nhà Giáo Việt 
Nam thì mọi ký ức của thời học sinh lại 
ùa về. Nhớ những lời căn dặn, những 
cái vỗ vai, hay cả những lời răn đe 

nghiêm khắc của thầy cô khi học trò 
mắc phải lỗi. 

Thầy cô là người luôn dành tất cả 
mọi yêu thương cho đứa học trò của 
mình, kể cả những đứa học trò mà 
luôn làm mình phát bực la lớn lên và 
mời đi ra khỏi lớp. Thậm chí có thể là 
đình chỉ học môn đó một tuần cũng có. 

Thầy cô là người luôn phải chịu 
đựng bởi bao trò tai quá mà những 
đứa học trò gây ra, hay thường là 
những vị cứu tinh của những học sinh 
bị bắt nạt. Có thể nói thầy cô như là 
những thần tượng của học trò, hay là 
người cha, người mẹ thứ hai vậy. 
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Thầy cô là người đã dạy con nét 
chữ đầu tiên để rồi sau này, khi con 
lớn hơn một chút, con mới hiểu sự ân 
cần của cô, khi cầm tay con uốn từng 
nét chữ không chỉ đơn thuần là dạy 
con biết viết, mà nết người của con 
cũng bắt đầu từ những nét chữ A,B,C. 
Là người mà phải thức cả đêm để viết 
lại và cảm nhận bài văn thầy phê “cảm 
nhận còn hời hợt” bằng tất cả tình 
cảm, vốn sống của mình. Tất cả những 
gì thầy cô làm là chỉ mong học sinh 
của mình sẽ tốt hơn, trưởng thành 
hơn. 

Nhớ ngày 20/11 năm xưa chắc ai 
cũng trải qua cái thời mà đòi mẹ phải 
mua quà để đi tặng thầy cô cho bằng 
được nhưng nỗi khổ là không dám đi 
một mình, lần nào cũng phải mẹ kè kè 
đi ,lúc đó nhỏ có biết nói gì đâu thấy 
bạn đi mình cũng đi cho bằng được. 
Quà 20/11 lúc xưa cũng chỉ là dầu gội, 
bột ngọt, sữa hay cuốn sổ và cái bút, 
nhà có điều kiện hơn thì xấp vải cho 
thầy cô may đồ để đi dạy. Lớn lên chút 
thì đã biết đường đi mua quà cho thầy 
cô, nhưng đến lúc tặng thì run cầm 
cập, gặp thầy cô ở trường suốt không 
sao cả nhưng mà gặp riêng thầy cô thì 
không dám đến. Nhớ lúc đi tặng quà 
thì vừa vào phòng, thấy thầy cô là tặng 
cho thầy cô rồi nói một câu ngắn gọn: 
"Mừng Cô (Thầy) 20 tháng 11" rồi chạy 
cái vèo ra ngoài, để thầy cô phải chạy 
ra gọi học trò quay trở lại ngồi chơi, 
nhưng cũng chỉ ngồi được 5 phút rồi 
"Cô (Thầy) cho em xin phép". Đến hôm 
sau vẫn còn không dám gặp thầy cô. 

Lớn lên rồi học cấp 3, ngày 20/11 
được xem như là một ngày học nhẹ 
nhõm của học sinh thì phải - theo tôi 
nghĩ như thế. Vì ngày 20/11 thường thì 
thầy cô khuyến mãi không dò bài, học 
sinh cũng không phải thấp thỏm vì cái 
giờ dò bài như thường ngày. Đôi khi 
thì còn được nói chuyện phiếm và nghỉ 
học luôn môn đó, thường thì lớp 

trường đại diện lớp tặng hoa cho thầy 
cô rồi thôi, xong cái ngày 20/11. 

Nhưng cái ngày 20/11 không phải 
thầy cô vui vì được nhận hoa và quà 
của học trò thôi, thầy cô vui vì thấy 
rằng những đứa học trò của mình đã 
lớn khôn hơn, thầy cô khi thấy những 
thành quả của mình tốn bao công sức 
tâm huyết đạt được thành quả, đó là 
điều mà làm cho thầy cô tự hào nhất 
trong đời làm nhà giáo của mình. 

Không biết ngày 20/11 của bạn 
như thế nào nhưng của tôi là một ngày 
đầy cảm xúc, tuy đi làm xa không thể 
tới thăm thầy cô được, nhưng không 
khi nào thầy cô không nhớ tới tôi. Lúc 
tôi gọi điện thoại chưa kịp nói tên mình 
thì thầy cô đã nhận ra tôi trước ,tôi vui 
mừng và đôi khi là bật khóc, cho dù lúc 
đi học tôi có phá, có quậy nhất lớp thì 
thầy cô vẫn nhớ và cười phì nói: 
"Thằng học trò phá nhất lớp của cô 
nay làm ở đâu rồi, có khỏe không? 
Năm nay cho gọi điện thoại nhưng 
năm sau phải về nhà thăm cô đấy 
nhé!!!". Trải qua biết bao lứa học trò, 
bao nhiêu năm nhà giáo mà thầy cô 
vẫn nhớ học trò của mình chứng minh 
một điều là thầy cô luôn dành mọi tâm 
huyết cho những đứa học trò nhỏ bé, 
dù có hay nghiêm khắc với mình đi 
chăng nữa thì cũng dễ hiểu là thầy cô 
chỉ muốn điều tốt nhất cho mình mà 
thôi. Chắc điều đó ai cũng cảm nhận 
được như tôi, vì nếu không có những 
điều như thế thì bạn có thể thành công 
hay sống tốt hơn như hiện nay để còn 
ngồi đọc những dòng tốt viết đây. 

Lúc ngồi viết những dòng này thì 
nhớ lại những trò tai quái của mình đã 
mang đến cho thầy cô... Sao có thể 
làm những trò ấy nhỉ, nhưng mà thôi 
"Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" mà, 
nhưng dù gì thì cũng mong ngày 20/11 
sắp đến, hãy bỏ một chút thời gian nếu 
như được hãy đến thăm thầy cô, thầy 
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cô sẽ không quên bạn đâu, nhưng nếu 
không được thì hãy dành cho một cuộc 
điện thoại chỉ năm, mười phút thôi. 
Đừng chỉ gửi một cái hình lên mạng Xã 
hội cho thầy cô và kèm theo dòng 
ngắn ngủn: "Mừng 20/11, chúc Thầy 
(Cô) có ngày lễ vui vẻ" là thôi. 

Xin cảm ơn những thầy cô đã dìu 
dắt con từ những ngày đầu tiên học lễ, 
hậu học văn. Những yêu thương, trân 
trọng và thành kính nhất là tất cả 
những gì con muốn những người cô 
thầy đã dạy dỗ con nên người. Chúc 
các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh 
phúc để mãi mãi vun đắp cho sự 
nghiệp trồng người. 

Tác giả: Vũ Nguyễn 

 

Thời gian cứ trôi đi âm thầm và 
lặng lẽ, thấm thoát đã gần bốn tháng 
trôi qua. Thời gian tuy ngắn nhưng 
cũng đủ làm cho em cảm nhận được 
tất cả những điều tốt đẹp nhất từ mái 
trường THCS Kim Tân. Với ước mơ 
trở thành 1 cô học trò được khoác lên 
mình chiếc áo đồng phục của trường 
THPT Chuyên Lào Cai, em đã rời xa 
ngôi trường mà mình đang học để đến 
với 1 ngôi trường hoàn toàn mới, 
những lo lắng, suy nghĩ xuất hiện trong 
khối óc nhỏ bé: Lo sợ vì mất đi những 
người mà mình quan tâm, yêu thương 
nhất, sợ vì phải rời xa nơi mà mình 
cảm thấy an toàn nhất, sợ phải chia 
tay những đứa bạn mà ngày nào cùng 
mình đùa nghịch và chọc ghẹo lẫn 

nhau,...và sợ cả khi không có bạn bè, 
thầy cô ở bên, có những lúc em đã 
định lùi bước. Nhưng nghĩ về tương lai 
phía trước, nghĩ về những người đang 
trông mong và tin tưởng, em đã quyết 
định tiến bước, hi vọng về một ngày 
mai tươi sáng hơn. 

Nhớ những ngày ấy, những ngàu 
đầu của tháng 8, tiết trời ấm áp, khi 
trên con đường đến trường mới lạ còn 
cảm thấy có một chút mặc cảm, tự ti 
về bản thân, run sợ trước thách thức 
mới đang chờ đón thì khi đặt chân đến 
trường những cảm giác ấy hoàn toàn 
tan biến. Cảm giác đầu tiên khi đặt 
chân vào cánh cổng là một cái gì đó 
rất gần gũi, thân quen. Ngôi trường 
hiện lên đẹp và khang trang, những 
tán lá cây dang rộng, một làn gió mát 
rượi thoảng qua đưa tâm hồn vào 
những điều tuyệt diệu nhất. Có lẽ 
chính cảm giác ấy đã thúc giục bước 
chân em tiến nhanh vào lớp học. Em 
bước lên cầu thang dãy nhà B, lên đến 
tầng 3, tấm biển lớp 9D được đặt ngay 
ngắn. Bước vào lớp các bạn đều rất 
thân thiện và dễ gần, tất cả đều cởi mở 
và vui vẻ chào đón một thành viên mới. 
Và sau đó, chính ngày hôm ấy, em đã 
gặp được cô-cô Lê Thị Lương. Ấn 
tượng đầu tiên của em về cô là một 
con người rất thẳng thắn nhưng đồng 
thời cũng rất quan tâm đến học sinh. 
Cô có biết rằng, lời động viên của cô 
hôm ấy đã khiến em cảm thấy có ý chí 
để vươn lên hi vọng rằng mình có thể 
làm tốt. 

Những ngày tiếp theo đó, em hiểu 
rõ về cô hơn cô rất nghiêm khắc, có 
những lúc em cảm thấy vô cùng sợ và 
tự hỏi rằng tại sao cô phải nghiêm 
khắc với chúng em như vậy? Nhưng 
rồi, thời gian đã giúp em nhận ra, cô 
nghiêm khắc là muốn tốt cho chúng 
em, muốn cho chúng em trưởng thành 
và trở thành 1 con người tốt. Cô luôn ở 
bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ chúng em 



 

 

trong mọi việc. Cô cầm chổi giúp 
chúng em dọn vệ sinh trường lớp, cô 
cầm cuốc giúp chúng em trồng 
hoa,...và cô cầm cả viên phấn để viết 
lên cả tấm lòng mình. Cô dạy cho 
chúng em biết nói lời cảm ơn, biết nói 
lời xin lỗi, cô giúp cho chúng em tạo ra 
một cuốn sổ với thật nhiều trang viết 
với hình ảnh thú vị. Em thương cô vì 
cô quá vất vả, dẫu cô ốm nhưng không 
bao giờ cô bỏ giờ tự quản trong 15p 
đầu giờ trên lớp, thương ánh mắt cô 
thật buồn, những giọt nước mắt lăn dài 
trên má vì chúng em không 
ngoan...Em càng thương cô hơn vì cô 
luôn là giáo viên công bằng và luôn 
đứng về phía học trò để nhìn nhận vấn 
đề, cô luôn tìm cách để thấu hiểu được 
bọn học trò chúng em và nâng đỡ cho 
những bước chân ngây dại của chúng 
em. Em càng khâm phục cô hơn ở 
cách mà cô dành cho em và những 
bạn bè khác, cô luôn biết những 
khuyết điểm của mình và cố gắng khắc 
phục, cũng như góp ý khuyên răn với 
những khuyết điểm của chúng em 1 
cách tinh tế để hoàn hảo hơn trong 
mắt mọi người. Cô ơi! Em thương cô 
lắm tấm lòng rộng mở của cô, có 
nghiêm khắc nhưng rất mực thông 
cảm với học trò của mình, sự sâu sắc 
và gần gũi của cô nữa và còn vô vàn 
những điều khác nữa, đó phải là cả 
một tâm hồn, một trái tim dành cho 
chúng em,... và dẫu đó chỉ là tình cảm 
một chiều của cô, cô cho đi chẳng 
mong nhận lại điều chi cả. Đối với em, 
em đã lớn hơn chỉ sau 4 tháng ngắn 
ngủi học với cô, em có được một tâm 
hồn mới, một sự tự ti vốn ẩn nấp trong 
em. Một trái tim biết cảm thông và lắng 
nghe, một tinh thần vượt khó cho dù 
vấp ngã, em đã học ở cô là sự nỗ lực 
không ngừng, cô chính là điểm tựa cho 
em đứng lên sau vấp ngã, gạt đi nước 
mắt em lạc bước tiếp ở cuộc đời này, 

em đã biết nhìn nhận vấn đề và không 
còn nữa những đánh giá ngây ngô. 

Cô ơi! Ngày 20/11 sắp đến, em 
mong cô hãy tha thứ cho em về tất cả 
những lỗi lầm của mình và cảm ơn cô 
về tất cả những gì cô giành cho em. 
Em yêu cô và yêu mái trường THCS 
Kim Tân này nhiều, em cũng như các 
bạn sẽ chẳng bao giờ quên được nơi 
này-nơi sẽ chắp cánh cho những ước 
mơ của chúng em bay xa. 

Tác giả: Nguyễn Ánh 
Tuyết. Lớp 9D. Trường: THCS Kim 

Tân. TP. Lào Cai.   

 

Mái trường - Ngôi nhà thứ hai 
luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng 
nhớ nhất cuộc đời mỗi con người. Ở 
nơi đó, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là 
anh em gắn bó với nhau như ruột thịt 
và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm 
khó phai. Suốt những năm tháng cắp 
sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có 
ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó. 
Những người để lại cho ta kinh nghiệm 
suốt đời hay vực ta đứng dạy từng 
những nơi tối tăm, hay đơn giản là 
cách giảng bài sâu sắc mà không sao 
quên được. Tôi cũng vậy, suốt ba năm 
phổ thông cô Hưng dạy văn là người 
tôi nhớ nhất. 

Viết về hình tượng cô giáo ngay 
từ bé chúng tôi đã được nhào nặn 
trong trí tưởng tượng đó là cô giáo với 
mái tóc đen dài bóng mượt, cặp gọn 
gàng bằng một chiếc kẹp giản dị, da 



 

 

trắng môi đỏ, luôn mặc áo dài thướt 
tha và dáng đi khoan thai, nhẹ nhàng. 
Với tôi, chắc chắn đó là cô giáo bước 
ra từ giấc mơ. 

Ngày đầu ngỡ ngàng bước vào 
lớp mười, buổi đầu tiên gặp gỡ, cô 
bước vào lớp với cặp kính râm to đen, 
chúng tôi có chút nhốn nháo và bất 
ngờ, cô hóm hỉnh giải thích: “Buổi đầu 
chào cả lớp mà cô giống mafia quá, cô 
xin lỗi các em nhưng nếu bây giờ cô 
bỏ kính ra thì cả lớp chắc không ai học 
được vì sợ vừa vì cười đấy. Cô bị ngã 
xe, lớp thông cảm cho cô nhé!” và kèm 
theo đó là nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng 
phát hiện ra rằng không phải cô giáo 
dạy văn nào cũng có giọng nói ngọt 
như mía lùi hay lanh lảnh như chim 
hót. Cô Hưng giọng khá trầm và khàn 
nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm 
thấy ngao ngán với tiết văn của cô. 
Ngày đầu tiên ấy, cô còn giới thiệu và 
kể thêm vài câu chuyện vui về “cái tên 
giông tên con trai” của cô. Vậy là giờ 
dạy mở màn, cô đã đốn tim trọn vẹn 
bốn mươi lăm thành viên 10A3, đặc 
biệt là tôi, cảm nhận được một tâm hồn 
đồng điệu. 

Nhắc đến cô giáo, người ta luôn 
mường tượng ra sự ân cần, nhè 
nhàng, dạy dỗ chỉ bảo tận tình, sự 
nhiệt huyết và yêu trẻ. Cô Hưng cũng 
không phải ngoại lệ. Nhưng điều đặc 
biệt hơn cả, cô là người rất cá tính và 
hiện đại. Cô luôn có cách lôi kéo chúng 
tôi không thể dời khỏi lời giảng của cô 
một giây phút nào. Cô vẫn giữ những 
nét truyền thống của một nhà giáo, 
không sai lệch về tư tưởng, đạo đức 
nhưng cô cũng không quên bỏ vào đó 
một chút cái tôi cá nhân riêng để học 
sinh có thể nhớ về cô mãi. Ông nội tôi 
trước đây là một nhà Nho dạy chữ Hán 
vì vậy ông rất thích con cháu nối 
nghiệp ông. Mỗi lần về thăm quê, ông 
lại thủ thỉ với tôi: “Làm giáo viên con 
nhé! Tôi chỉ biết mỉm cười và lẳng lặng 

gật đầu”. Tôi yêu trẻ nhưng nóng tính 
mà ngành giáo luôn cần sự kiên nhẫn 
và tôi đã tự nhủ rằng “không bao giờ 
mình thi sư phạm”. Nhưng rỗi mỗi tiết 
văn của cô lại truyền thêm cho tôi cảm 
hứng. Tôi sẽ đứng trên bục giảng, thổi 
hồn vào từng câu chữ và học sinh sẽ 
quý mến tôi như chứng tôi kính trọng, 
yêu quý cô bây giờ. Tôi sẽ niềm nở, 
hài hước và thân thiện giống cô. Tôi sẽ 
dạy cho những đứa con thứ hai của tôi 
không chỉ tri thức mà còn cả cách làm 
người, cách yêu thương cuộc sống, 
cách gieo lòng nhân hậu với những 
con người ra chưa từng biết, chưa 
từng gặp qua mỗi trang sách giống 
như cô dạy chúng tôi trong mỗi tiết 
học. 

Cô Hưng mang dáng dấp của 
người phụ nữ hiện đại nhưng cũng 
không quên đi nét truyền thống trong 
mình. Không phải phóng đại, nhưng cô 
là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm 
việt nhà. Cô luôn nhiệt tình tham gia 
các hoạt động Đoàn trường, nhiều 
năm đạt danh hiệu Giáo viên xuất sắc. 
Năm học 2012-2013, lần đầu tiên cô 
bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 mang 
lại thành tích rực rỡ như thế: Ba giải 
nhì, một giải ba và một giải khuyến 
khích, đứng nhất tỉnh năm đó. Ở nhà, 
hai con của cô luôn là những con 
ngoan trò giỏi. Hai em luôn dạt danh 
hiệu học sinh giỏi qua từng năm học. 
Niềm vinh dự hơn cả là con trai cô 
từng đạt giải học sinh tỉnh lớp 5. Cô là 
người giữ lửa và ngọn lửa ấy luôn 
bùng cháy trong gia đình nhỏ hạnh 
phúc của cô. 

Tôi đang cảm nhận từng ngày 
trọn vẹn khi còn là học sinh, khi còn 
được ngồi trên ghế nhà trường. Và tôi 
không thể nào quên những kỉ niệm 
thời áo trắng bên bạn bè, trang sức 
cùng hình ảnh người cô miệt mài bên 
giáo án. Người đã truyền dạy cho tôi 



 

 

bao tri thức, bao ước mơ và hi vọng - 
Cô Hưng. 

Đỗ Thị Lan Thu - 12A3 - THPT B 
Phủ Lý (2012- 2015) 

 

“Thưa thầy con đã thuộc bài học 
sáng nay trên bục giảng có bụi phấn 
rơi rơi trên tóc thầy”. Thầy đang đứng 
đó truyền đạt bao kiến thức cho đàn 
em bé nhỏ. Thầy vẫn đứng ở đó, đứng 
suốt mấy mươi năm làm tóc thầy lốm 
đốm bạc vì bụi phấn. 

Ai là người dạy chúng ta tập đọc, 
tập viết? Ai là người mang lại kiến thức 
cho chúng ta? Ai là người dạy chúng 
ta những điều hay, lẽ phải? Ai là nguồn 
động lực giúp tôi trưởng thành? Ai đã 
vực tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã? Ai đã 
làm tất cả vì học sinh thân yêu bất 
chấp những hôm trái gió trở trời vẫn 
lặng lẽ đến trường? Ai? 

“Thầy giáo”, hai từ thiêng liêng ấy 
lúc nào cũng ngân vang lên trong suy 
nghĩ tôi. Đối với tôi thầy là một người 
cha có lòng vị tha và lòng yêu thương 
tha thiết. Lúc nhỏ, tôi thường hay hỏi 
mẹ: “ Mẹ ơi, tại sao con lại phải gọi 
thầy là “thầy giáo” vậy mẹ?” Thật là 
một câu hỏi ngây thơ và ngờ nghệch. 
Nhưng đó là những tình cảm đầu tiên, 
những cảm nhận mơ màng về “thầy 
giáo” của đứa trẻ thơ khi chập chững 
vào lớp một. Hình ảnh người thầy cầm 
tay viết chữ quả là một kí ức sâu sắc 
đối với trẻ thơ. Lúc đó tôi chưa cảm 
nhận được sự yêu thương của thầy vì 

trẻ con thì luôn ngây thơ và không có 
những suy nghĩ sâu xa. 

Tôi ngày một lớn khôn và học rất 
nhiều thầy giáo khác nhau. Nhưng tôi 
cảm giác các thầy có một nét chung 
riêng biệt mà chỉ ai là thầy giáo mới có. 
Đó chính là lòng yêu thương vô bờ bến 
của Thầy dành cho học trò. Lũ học trò 
chúng tôi cứ hay làm cho Thầy giận, 
Thầy buồn vì những trò phá lại nghịch 
ngợm, ngang bướng. Nhưng chỉ cần 
chúng tôi biết lỗi thì Thầy bỏ qua tất 
cả. Thầy dạy bao điều bổ ích. Thầy là 
người cha thứ hai của tôi. Thầy dạy tôi 
kiến thức, truyền đạt bao bài học hay.” 
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. Ngay cả 
vua cũng cần có thầy. 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 quí và kính trọng Thầy. Người 
Thấy 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. 

Ngày hai mươi tháng mười một 
sắp đến, các bạn làm gì để tỏ lòng biết 
ơn đến thầy. Chắc hẳn người Thầy sẽ 
không cần những món quà quí giá, đắc 
tiền. Hay những món đồ mua vội vã 

trong các cửa tiệm. Hãy nhớ rằng điều 
mà Thầy mong muốn lớn nhất đó là 
nhìn thấy học sinh của mình chăm 
ngoan, học giỏi. Bạn hãy cố gắng, nỗ 
lực thật nhiều trong học tập, chăm chú 
học hành hơn. Và điều đó là phần quà 
quí báu nhất mà các bạn tặng cho 
Thầy. Chúng ta hãy dâng lên Thầy 
những bông hoa điểm mười tươi thắm 
nhất. Và nguyện sẽ luôn học hành 
chăm chỉ, mãi mãi là trò ngoan của 
Thầy. 
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