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Chủ đề: Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11
Kính thưa quý thầy cô giáo; cùng các em học sinh thân mến!
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
Câu ca dao được lưu truyền từ xưa đến nay cho thấy vị thế vô cùng quan
trọng của những người làm nghề dạy học. Họ là những “kĩ sư tâm hồn” không chỉ
dạy văn hóa, cung cấp cho học sinh những kiến thức về các lĩnh vực tri thức khoa
học mà điều quan trọng hơn cả là họ dạy cho học trò chữ “Nhân” để học trò nào
cũng trở thành người có nhân cách, biết sống, biết yêu thương, có trách nhiệm với
bản thân, gia đình và xã hội.
Ông cha ta từng nói rằng “ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, nghĩa là người dạy
một chữ cũng là thầy mà dạy nửa chữ cũng là thầy. Đó là tình, là đạo lí của người
học trò đối với thầy và cũng là niềm tin cẩn, là sự thành kính thẳm sâu của các bậc
cha mẹ đối với người thầy của con mình.
Các em học sinh thân mến!
Nước Việt Nam ta vốn có một nền văn hiến lâu đời, gây dựng nên và bồi đắp
cho nền văn hiến của đất nước mỗi ngày thêm phong phú và rực rỡ có công lao
không nhỏ của lớp lớp nhà giáo Việt Nam. Chính trong quá trình bồi đắp cho nền
văn hiến chung của dân tộc, các nhà giáo đã làm vẻ vang thêm truyền thống của
giới mình.
Một dân tộc thông minh và hiếu học như dân tộc ta thì người thầy dù ở thời
đại nào, chế độ nào cũng được tôn vinh. Bởi vậy nước ta đã dành riêng hẳn một
ngày để tôn vinh các nhà giáo: đó là ngày 20/11- Ngày hiến chương các nhà giáo
Việt Nam.
Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam năm nay thư
viện nhà trường xin gửi tới quý thầy cô giáo và các em học sinh một món quà đặc

biệt. Đó là một cuốn sách hay viết về nghề nhà giáo. Cuốn sách có tựa đề: “Những
người thầy” của nhà văn Nguyễn Hải.

Đọc cuốn “Những người thầy” của Nguyễn Hải, ta như được trở về quá khứ,
bước từng bước đến hiện tại. Ở đấy, ta được nhìn ngắm chân dung của những con
người vĩ đại, đa tài, những người đã dành cả cuộc đời mình gắn liền với con chữ.
Họ là những ông đồ trong quá khứ xa xưa, là những người thầy của thời hiện đại,
nhưng đều cùng chung chí hướng là làm sao ươm được những mầm non tốt nhất,
truyền thụ những kiến thức hay nhất để những thế hệ mai sau có thể làm rạng danh
cho nước nhà.
Từ thời cựu học cho đến thời tân học, những cái tên xuất sắc trong giáo giới
Việt Nam đều được Nguyễn Hải đề cập và sưu tầm tư liệu hết sức đầy đủ. Qua
cuốn sách, chúng ta được gặp gỡ với những người thầy vĩ đại như Chu Văn An “Niềm tự hào bậc nhất của giáo giới Việt Nam”, Nguyễn Bỉnh Khiêm - “Nhà giáo
lừng danh thiên cổ”… Qua cuốn sách, chúng ta được gặp gỡ những danh nhân đã
đi vào lịch sử như Cao Bá Quát, Võ Nguyên Giáp hay Hoàng Minh Giám…
Những con người đó đã có những đóng góp lớn lao không chỉ cho lịch sử nước nhà
mà còn cho nền giáo dục dân tộc.
Đã bao lần ta thờ ơ lướt qua những kệ sách lịch sử, danh nhân để tìm đến
những câu chuyện tình cảm mộng mơ mà không biết mình đã vô tình lướt qua
những giá trị tinh thần vô giá. Xin hãy dừng lại, một lát thôi, để đọc, để suy ngẫm

và trăn trở với những điều tốt đẹp mà sách mang lại. Cuốn sách “Những người
thầy” sẽ không làm bạn phải hối tiếc khi dừng lại đọc từng trang. Dưới cái nhìn
lịch đại, mỗi trang sách là một trang tư liệu về thời đại, về con người với những lời
bình luận, nhận xét khách quan, công bằng và đầy trân trọng. Đọc “Những người
thầy”, ta còn biết thêm góc nhìn khác về những con người như Cao Bá Quát,
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu… qua những sự tích li
kì, những chuyện kể dân gian hay những đánh giá của nhân dân.
Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, trên dải đất hình chữ S này,
có biết bao thế hệ người thầy đã và đang giữ lửa và truyền lửa cho lớp lớp thế hệ
học trò. Cuốn sách “Những người thầy” của Nguyễn Hải có thể coi như một sự tri
ân đối với những người thầy đã và đang âm thầm cống hiến.
Cuốn sách là một cố gắng lớn của tác giả, có thể xem là một đoá hoa thơm
được đưa tới nhân ngày nhà giáo Việt Nam, nhằm góp thêm vào việc tôn vinh các
nhà giáo, tôn vinh sự nghiệp trồng người và cũng góp phần vào việc giáo dưỡng
truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, nét đẹp của một dân tộc, một đất nước đã mấy
nghìn năm văn hiến. Cuốn sách được trình bày rất trang nhã, với khổ 14,5 x 20,5
cm rất thuận tiện cho việc đọc sách. Sách của nhà xuất bản Giáo dục, chỉ với 368
trang tuy nhiên lại có giá trị giáo dục rất sâu sắc. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam
năm nay, cô vui mừng giới thiệu tới các em cuốn sách này. Cô hi vọng thông qua
tấm gương sáng của những người thầy, những tấm lòng cao cả, những cốt cách vị
tha nơi những nhà sư phạm mẫu mực qua nhiều thế hệ được giới thiệu trong cuốn
sách giúp các em càng thêm yêu quý và tôn trọng các thầy, các cô của mình hơn.
Các em hãy cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng với công lao của
quý thầy cô?
Cuối cùng cô chúc các em có những tuần học tập tốt với thật nhiều điểm 10
để dâng tặng quý thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Hãy đến thư viện trường
THPT Trần Hưng Đạo để tìm đọc bạn nhé!
Thư viện trường THPT Trần Hưng Đạo

