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ừ ngàn xưa đến nay, dân tộc 
Việt Nam vốn có truyền thống 
hiếu học, tôn sư trọng đạo nên 

có nhiều câu tục ngữ, thành ngữ nói về mối 
quan hệ thầy-trò như: “Không thầy đố mày 
làm nên”; “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”; 
“Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con 

hay chữ thì yêu lấy thầy”… để khẳng định 
vị thế của người thầy giáo trong xã hội, đức 
tính hiếu học của nhân dân ta. Ở thời đại 
nào cũng vậy, mỗi người sinh ra, lớn lên 
đều cần đến sự học. Và dù học dưới hình 
thức nào đi chăng nữa thì người thầy vẫn 
luôn giữ một vai trò rất quan trọng. Vì thế, 
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 địa vị của người thầy trong xã hội luôn 
được đề cao. Thành công của trò có một 
phần lớn công lao của thầy cô giáo. 

Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân 
tộc Việt Nam được hun đúc qua bao đời nay 
và được ông cha ta truyền dạy “Trọng Thầy 
mới được làm thầy”. Chính thầy cô là người 
đã chắp cánh cho những ước mơ, trang cấp 
kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp 
chúng ta thành công trong cuộc sống. Người 
thầy luôn tượng trưng cho những chuẩn 
mực, không những là người nắm đạo lý mà 
còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho 
mọi người nhất là cho các thế hệ học trò, 
giúp họ trở nên người có học vấn, có nhân 
cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích xã hội. 
Chính từ sự tôn vinh đó nên đòi hỏi người 
thầy phải đáp ứng những yêu cầu rất cao của 
xã hội mà trước hết là nhân cách, phẩm chất 
và đạo đức. Thầy phải thực sự là tấm gương 
mẫu mực để học trò noi theo. Và cũng chính 
vì vậy mà tôn vinh người thầy đã trở thành 
đạo lý, thành tình cảm tự nhiên của mỗi 
chúng ta. 

Cũng như bao học viên khác, bản thân 
tôi là một thế hệ học viên Trường Chính trị 
Lê Duẩn được trang bị những kiến thức cơ 
bản, có hệ thống về Chủ nghĩa Mác- Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, 
Nhà nước và quản lý Nhà nước, công tác 
dân vận, các quan điểm cơ bản trong đường 
lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước, những nghiệp vụ cơ bản 
về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể và 
kỹ năng quản lý, lãnh đạo trên các lĩnh vực 
kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, những 
kiến thức mới nhất từ những thầy giáo, cô 
giáo đầy tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy 
với học trò. Qua đó, góp phần nâng cao 
niềm tin vào lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa, 
kiên định, trung thành với sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, 
nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực 

chuyên môn, vững về lý luận chính trị, thực 
hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. 

Hơn một năm học tập và rèn luyện đã 
để lại trong tôi biết bao kỷ niệm, những ấn 
tượng khó phai không diễn tả hết cảm xúc 
qua những dòng cảm tưởng, lắng đọng 
trong tôi nhận thức chung rõ ràng là: Sự 
học không bao giờ là đủ và chỉ có con 
đường học tập mới có thể giúp mỗi người 
có thêm hành trang kiến thức, kỹ năng để tự 
tin, tạo cơ hội cho chính mình và có thể 
mang lại thành công trong tương lai. Xác 
định mục đích đó, cùng với những ghi nhận 
từ các thế hệ học viên đi trước về sự hữu 
hiệu trong đào tạo, sự tiên tiến và không 
ngừng đổi mới, phát triển trong phương 
pháp giảng dạy, sự tận tâm trong nghề 
nghiệp của nhà trường, của quý thầy giáo, 
cô giáo, của những “Kỹ sư tâm hồn”. 
Những cảm nhận sâu sắc,  khó quên về hình 
ảnh những thầy giáo, cô giáo luôn biết cách 
làm mới mình bằng sự trau dồi tri thức; 
phương pháp, bằng sự thanh cao của tâm 
hồn, bằng lòng nhiệt tình, sự tận tuỵ và trên 
hết là một cái tâm trong sáng; hình ảnh đó 
mãi lung linh trong tâm thức những học 
viên hôm qua, hôm nay và mãi sau này. 

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập 
Trường Chính trị Lê Duẩn (10/9/1945-
10/9/2015)- 70 năm một mái trường cách 
mạng. Uống nước nhớ nguồn, “Tôn sư 
trọng đạo”... những giá trị truyền thống tốt 
đẹp sẽ mãi mãi trường tồn, không bao giờ 
cũ và bằng sự kính trọng, tri ân sâu sắc tôi 
trân trọng và vô cùng biết ơn những giá trị 
kiến thức, giá trị đạo đức và trên hết là 
những giá trị nhân văn mà nhà trường và 
các thầy giáo, cô giáo đã truyền đạt, giáo 
dục./. 

 
 

 


