
Trong đội ngũ cán bộ đang làm công Tác giảng dạy Tại các Trường cao đẳng, đại học 
hiện nay, lực lượng cán bộ Trẻ chiếm mộT Tỷ lệ khá lớn và việc ổn định đời sống cho lực 
lượng này đang là mộT vấn đề được rấT nhiều người quan Tâm Thời gian gần đây. giảng 
viên Trẻ hôm nay được Thụ hưởng rấT nhiều lợi Thế như: có điều kiện học Tập TốT hơn (được 
lựa chọn ngành nghề yêu Thích, lựa chọn địa chỉ đào Tạo mong muốn Trong hay ngoài 
nước...); có nhiều Thầy giỏi đào Tạo, hướng dẫn, có nhiều Tài liệu sách vở Tham khảo đa 
dạng, phong phú (Thư viện, mạng inTerneT...);  có những điều kiện để học Tập mộT cách bài 
bản và Tiếp xúc với những môi Trường giáo dục Tiên Tiến... Tuy nhiên, giảng viên Trẻ hôm nay 
cũng phải đối mặT với không íT khó khăn bởi đa phần họ đều là những người giỏi nhưng có 
Thu nhập quá Thấp, chỉ khoảng 1,5 Triệu đồng/Tháng Trong khi phải học đủ Thứ, chi phí đủ 
Thứ. không íT giảng viên Trẻ hiện đang gặp mâu Thuẫn giữa việc giải quyếT vấn đề Trước mắT 
(lấy vợ, sinh con, mua nhà ở…) với vấn đề lâu dài (học Tập, nghiên cứu khoa học…). chúng 
Ta hãy chia sẻ cùng những Tâm sự của họ.

giảng viên trẻ nghĩ về 

“nghiệp” làm Thầy
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Dân ta vốn có truyền thống tôn sư trọng 
đạo và truyền thống hiếu học nên 
trong lịch sử dân tộc từ ngàn xưa đến 
nay cho dù đất nước có hưng thịnh hay 

khó khăn thì nghề “làm thầy” vẫn luôn luôn được 
đặt ở một vị trí quan trọng và mọi người đều nhìn 
các thầy với thái độ trân trọng. Trong điều kiện 
hiện nay, đất nước đang chuyển mình phát triển 
kinh tế và hội nhập quốc tế thì giáo dục được toàn 
xã hội quan tâm nên nghề làm thầy càng được coi 
trọng. Tôi đã có dịp tiếp xúc và làm quen với một 
số thầy giáo của khoa sinh học (Trường đhkhTn) 
từ ngày còn là một cậu học 
sinh cấp iii tham dự thi học 
sinh giỏi. chính sự gặp gỡ ấy 
đã giúp tôi nuôi dưỡng ước 
mơ để trở thành một giảng 
viên đại học. Từ những ngày 
đầu tiên đặt chân vào giảng 
đường, được sự giúp đỡ 
của các thầy cô, bạn bè tôi 
bắt đầu làm quen với học 
tập, nghiên cứu khoa học cũng như hoạt động 
phong trào sinh viên rồi gắn bó với trường từ đó. 
Trở thành giảng viên của Trường đhkhTn có rất 
nhiều thuận lợi đó là tôi có thể dễ dàng tiếp cận 
và được sự chỉ bảo của các nhà khoa học hàng 
đầu đất nước cũng như điều kiện làm việc với trang 
thiết bị tương đối đầy đủ và hiện đại cùng với đội 
ngũ cán bộ trẻ năng động, khao khát được khẳng 
định mình. Tuy vậy những cán bộ trẻ như chúng 
tôi đã phải đối diện với không ít khó khăn về vốn 
sống, vốn kiến thức còn hạn chế hay những áp lực 
của điều kiện sống đắt đỏ hiện nay đang đặt lên 
vai anh em cán bộ trẻ phải đi thuê nhà trọ những 
gánh nặng vô hình. Theo cá nhân tôi thì trong điều 
kiện hội nhập quốc tế, cán bộ trẻ có rất nhiều điều 
kiện thuận lợi để học tập và nâng cao trình độ. 
hành trang của chúng tôi đó là vốn kiến thức (trình 
độ chuyên môn, khả năng ngoại ngữ), vốn sống 
và đặc biệt là các kỹ năng mềm để tăng hiệu quả 
giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tôi nghĩ rằng 
muốn làm được việc đó thì không chỉ cần sự tự nỗ 
lực của mỗi cá nhân mà còn cần sự quan tâm, tạo 
điều kiện của lãnh đạo các đơn vị cũng như cơ chế 
chính sách đồng bộ của nhà nước. có như thế, các 
cán bộ giảng viên trẻ mới có thể yên tâm học tập, 
nâng cao trình độ cũng như cống hiến góp phần 
xây dựng đơn vị vững mạnh. 

>> Trương ngọc KIỂM  
giảng viên khoa sinh học, Trường đhkhTn

Trở thành thầy giáo, với tôi vừa là số phận 
cũng là điều may mắn. cha tôi cũng là một 
người thầy và không biết từ khi nào, tôi đã 
luôn mơ ước trở thành giảng viên như cha 

và một số thầy giáo khác mà tôi hằng tôn kính. ước 
mơ này đã trở thành hiện thực sau 4 năm tôi miệt 
mài phấn đấu học tập ở khoa Triết học, Trường 
đhkhxh&nv. Tôi cho rằng trong môi trường xã 
hội hiện nay, một giảng viên trẻ ngoài điều kiện 
cần là kiến thức, kỹ năng sư phạm, thì điều kiện 
đủ là lòng yêu nghề, tinh thần học hỏi, quyết tâm 
phấn đấu và sáng tạo không ngừng. giảng viên trẻ 
chúng tôi có thuận lợi hơn những thế hệ đi trước 
ở chỗ có điều kiện hơn rất nhiều. Từ điều kiện vật 
chất sướng hơn, nguồn thông tin phong phú và 
cập nhật hơn, có cơ hội giao lưu, học hỏi trong 
nước và quốc tế thuận lợi hơn. đặc biệt trong đa 
số các trường đại học, cao đẳng hiện nay, giảng 
viên trẻ luôn được tạo điều kiện thuận lợi để học 
tập nâng cao trình độ, đấy là chủ trương rất hợp 
lý trong đào tạo nguồn cán bộ kế cận. có lẽ, khó 
khăn lớn nhất là sự trải nghiệm của chúng tôi còn 
ít, kiến thức và trình độ giảng dạy còn cần phải học 
hỏi nhiều. ngoài ra, từ thực 
tiễn công tác giảng dạy của 
tôi hiện nay, tôi thấy có một 
điều rất khác so với trước là 
môi trường học tập dân 
chủ hơn, có sự đối thoại 
nhiều hơn giữa giảng viên 
và sinh viên. đó vừa là cơ 
hội để giảng viên gần gũi 
sinh viên, có phương pháp 
truyền đạt hợp với từng đối tượng sinh viên hơn 
(ví dụ đối với sinh viên ngành khoa học tự nhiên có 
cách giảng khác với sinh viên ngành xã hội) nhưng 
cũng đòi hỏi giảng viên phải cố gắng hơn, sáng tạo 
hơn, cập nhật thông tin hơn để hoàn thành nhiệm 
vụ giảng dạy, truyền đạt tri thức của mình... 

>> Trịnh MInh TháI
giảng viên khoa Triết học, Trường đhkhxh&nv

Tôi quan niệm nghề làm thầy khác với các 
ngành nghề khác là một “mẫu” được 
nhiều người giám sát. là thầy giáo bắt anh 
phải xứng đáng là “mẫu”, là tấm gương 

thật sự. với tôi, nhà giáo phổ thông hay giảng 
viên đại học đều phải phấn đấu vì một chữ “thầy” 
trong lòng học sinh, sinh viên. các bạn trí thức trẻ 
cần phải xác định rằng, giảng viên đại học vừa phải 
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là người thầy, vừa phải là nhà nghiên cứu khoa 
học. để làm tốt vai trò người thầy, cần phải có 

kiến thức chuyên môn sâu 
và phương pháp giảng dạy 
đại học tốt còn để trở thành 
nhà nghiên cứu, giảng viên 
trẻ phải có đầy đủ các kỹ 
năng và năng lực nghiên 
cứu khoa học. đó chỉ là 
những yêu cầu chung nhất, 
tuy nhiên một trong những 
hành trang quan trọng và 

thiết yếu đối với các giảng viên trẻ trong bối cảnh 
hiện nay đó là trình độ ngoại ngữ và khả năng sử 
dụng công nghệ thông tin. khi chúng ta gia nhập 
WTo, cũng có nghĩa là chúng ta mở cánh cửa hội 
nhập và hợp tác quốc tế; không có ngoại ngữ và 
khả năng sử dụng công nghệ thông tin tốt tức là 
chúng ta đã tự xây cho mình các rào cản và tự biến 
mình thành người “mù chữ” trên thế giới. và một 
trường đại học hiện nay không thể chấp nhận một 

giảng viên như vậy. Theo tôi được biết, có những 
giảng viên tự trang bị cho mình vốn ngoại ngữ và 
nền tảng tri thức đáng nể, lặng lẽ tìm kiếm học 
bổng du học, nâng cao trình độ để gắn bó lâu dài 
với nghiệp. điều may mắn nhất đối với tôi là sau 
khi ra trường tôi vẫn được làm việc với chính các 
thầy cô trước đây của mình. Tôi luôn nhận được 
những sự giúp đỡ và tiếp thu được nhiều kinh 
nghiệm quý báu của các thầy đi trước, từ đó bản 
thân tôi có thể nhanh chóng tích luỹ được kiến 
thức, rút ngắn được thời gian đi tới “mục tiêu”. 

>> Đặng Thị QUỳnh hương 
giảng viên khoa sư phạm, đhqghn

Truyền thống của gia đình bố mẹ đều 
dạy tiếng nga, nên có lẽ nghề sư phạm 
đã chọn tôi. hiện nay vì điều kiện không 
được sử dụng chuyên ngành tôi được đào 

tạo. Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp học hành 
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mong một ngày được giảng dạy. hiện tôi là chuyên viên 
phòng đào tạo phụ trách hệ đào tạo tiếng nga ngành 
kế toán phân tích và kiểm toán. hàng ngày, tôi vẫn được 
tiếp xúc với sinh viên. Trong công việc thì thầy ra thầy, trò 
ra trò, nhưng trong cuộc sống tôi có nhiều bạn bè là sinh 
viên. Tôi trở thành người bạn của các em trong tư vấn 

tình yêu, cuộc sống. mỗi sinh viên 
là một câu chuyện một hoàn cảnh. 
ở khoa quốc tế của chúng tôi, các 
em sinh viên được tạo môi trường 
thuận lợi nhất để phát triển cái tôi, 
tự lập trong học tập và các thầy sẽ 
đóng vai trò là người hướng dẫn, 
dìu dắt. giảng viên trẻ khi được 
sống trong môi trường làm việc 
này, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn 

do không bị gò ép vào cái hình thức hoá. bao giờ cũng 
vậy, chúng tôi luôn cố gắng tạo môi trường bình đẳng 
giữa thầy và trò giúp các em có thể mạnh dạn nói ra suy 
nghĩ của mình. Trong lĩnh vực khoa học, thầy và trò như 2 
người cùng nghiên cứu trong đó thầy là người dẫn đường, 
hiệu đính, trò là người vừa thực hiện vừa học hỏi... 

>> mai nguyễn TuyếT hoa
khoa quốc tế, đhqghn

Trước khi đi học đại học, tôi đã xác định sẽ theo 
nghiệp báo chí. nhưng tôi chọn thêm nghề giảng 
viên vì lý do riêng. hiện nay, tôi vẫn đang làm 
quản lý trong một ban của tờ báo. quá trình làm 

báo bổ trợ rất nhiều cho giảng dạy. Tôi nhìn thấy phong 
cách của tờ báo, hiểu cách đặt bài như thế nào, tổ chức 

chuyên đề ra làm sao...  và khi đưa 
ví dụ thực tế vào giảng dạy cho sinh 
viên thì mới thuyết phục được các 
em. lúc đứng trên bục giảng, tôi 
luôn nỗ lực hết sức, làm cho sinh 
viên phải nghĩ, phải phân tích, bình 
luận vấn đề. sinh viên bây giờ phần 
lớn chỉ làm bài tập cho xong chứ 
không nghĩ đặt vấn đề đó trong 
những vấn đề lớn hơn ra sao, nhìn 
sự kiện ở một góc nhìn khác. Tôi cố gắng kích thích khả 
năng làm việc độc lập, khả năng tư duy của các em, giúp 
các em biết suy nghĩ sâu sắc, chọn cho mình một hướng 
mình, làm công việc gì cũng đặt một chút “não” vào đó. 
Tôi vận dụng cách giảng dạy này được 5 - 6 khoá. Tôi 
mong muốn sinh viên biết nghĩ, biết nhìn nhận vấn đề, 
trong khi đó, các em lại thích làm báo theo kiểu “mỳ ăn 
liền”. Tôi đang phấn đấu để hai nhu cầu đó tiến sát nhau. 
sinh viên viết càng nhiều, càng tốt. Trong 10 bài báo, có 
thể có 9 bài viết để kiếm tiền nhưng phải có một bài đầu 
tư để khẳng định năng lực của mình. để có  có thể tự xác 
lập trong quá trình học tập cũng cần phải có năng khiếu, 
nhạy cảm nghề nghiệp. kết luận của thầy cũng là một 
quan điểm mà chúng ta cần tôn trọng. sinh viên có quyền 
yêu cầu thầy chứng minh quan điểm của mình. nếu ý kiến 
của thầy chưa thuyết phục thì các em có thể coi là một ý 
kiến tham khảo và phải tự tìm ra con đường mới. 

>> bùi việT hà 
giảng viên khoa báo chí & Truyền thông, Trường 

đhkhxh&nv

nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức cũng như chính sách trọng dụng 
trí thức trong thời kỳ mới, nghị quyết Trung ương 7 của Đảng đã nhấn mạnh: Mọi cấp lãnh đạo 
cần quán triệt và cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho những cán bộ giảng 
dạy đại học và cán bộ nghiên cứu ở các viện khoa học được chăm lo tốt hơn về đời sống và có môi 
trường hoạt động chuyên môn thuận lợi để mọi người được thể hiện hết năng lực và tâm huyết 
của mình trong công việc và được đối xử xứng đáng với những kết quả đã cống hiến. chỉ có như 
vậy mới tạo cơ hội cho việc tăng cường đội ngũ cán bộ, nhất là những cán bộ trẻ có tài năng và 
tâm huyết cho các trường đại học và các viện khoa học.

>> v.Thơ (báo Thanh niên)
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