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Ngày Nhà giáo trên thế giới

Những ngày này, chúng ta đang 
háo hức chờ đợi ngày lễ quan 
trọng nhất trong năm của ngành 
giáo dục “Ngày hiến chương các 
nhà giáo”. Nhưng lịch sử ngày 
này như thế nào, và trên thế giới 
người ta có kỷ niệm ngày nhà giáo 
hay không; nếu có thì xuất sứ như 
thế nào? Bản tin ĐHQGHN xin 
chia xẻ một vài câu chuyện thú vị 
xung quanh chủ đề này...

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 được 
nước ta kỷ niệm lần đầu tiên vào năm 
1982, nhưng ít người biết rằng xuất 
sứ của nó lại từ trước đó rất lâu: ngày 
20/11/1957, khi đó, tại Warsaw (thủ 
đô Ba Lan), các nhà giáo dục thuộc 
khối các nước Xã hội Chủ nghĩa đã 
lần đầu tiên họp lại với nhau để bàn 
về các chính sách nhằm thúc đầy sự 
phát triển giáo dục. 

Trên thế giới, rất nhiều nước cũng có 
một ngày riêng để vinh danh những 
người công tác trong ngành giáo 
dục:

Ví dụ như tại Chile, trước kia người 
ta chọn ngày 10/12 là ngày nhà giáo 
(Día del Profesor) bởi cũng tại ngày đó 

vào năm 1945, nhà thơ nổi tiếng của 
nước này Gabriela Mistral đã được 
nhận giải Nobel Văn học. Nhưng đến 
năm 1977, nhân sự kiện trường đại 
học Sư phạm đầu tiên được thành 
lập, nước này quyết định đổi ngày 
nhà giáo về ngày 16/10.

Tại Ấn Độ, người ta lại có cách kỷ 
niệm ngày nhà giáo (5/9) thật đặc 
biệt. Trong ngày này, các lớp học vẫn 
diễn ra bình thường nhưng các nhiệm 
vụ giảng bài lại không phải của các 

thầy cô giáo; một học trò cũ của họ 
sẽ giảng bài thay, coi như đó là cách 
thể hiện tình cảm và lòng kính trọng 
với thầy cô giáo cũ.  

Tại Ba Lan, ngày nhà giáo 14/10 cũng 
chính là ngày kỷ niệm việc thành lập 
Ủy ban Giáo dục Quốc Gia. Cũng tại 
ngày này cách đây hơn 2 thế kỷ, năm 
1773; quốc vương Stanislaw August 
Poniatowski đã thành lập Ủy ban này 
nhằm thực hiện một cuộc cải cách 
giáo dục lớn nhất trong lịch sử nước 
này.

Vào năm 1994, UNESCO cũng lần 
đầu tiên kỷ niệm ngày Quốc tế Nhà 
giáo vào ngày 5/10. Mục đích của 
ngày này không chỉ nhằm vinh danh 
những người đứng trên bục giảng mà 
còn là cơ hội để các nhà lãnh đạo giáo 
dục, các chuyên gia họp lại với nhau 
tìm các giải pháp thúc đẩy sự phát 
triển của giáo dục trên toàn thế giới. 
Cho đến nay, trên toàn thế giới, đã có 
hơn 100 quốc gia cũng kỷ niệm ngày 
lễ này.

>> PhạM hiệP (tổng hợp)

Ngày nhà giáo tại một số nước khác trên thế giới
Nước  Ngày  Nguồn gốc

Achentina 11 tháng 9 Ngày mất của cố Tổng thốngDomingo Faustino Sarmiento (1811-1888),   
     nhà văn, nhà báo, chính trị gia

iran  2 tháng 5 Ngày mất của học giả Morteza Motahhari

Peru  6 tháng 7 Kỷ niệm ngày thành lập trường Sư phạm đầu tiên 6/7/1822

hàn Quốc 15 tháng 5 Nhân sự kiện các thành viên trong hội chữ thập đỏ đi thăm 6 thầy giáo       
    cũ đang nằm viện vào ngày 15/5/1963

Đài Loan  28 tháng 9 Kỷ niệm ngày sinh của Khổng Tử
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