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Dù thời thế thay đổi thế nào, thì sách 
giáo khoa tốt luôn đồng nghĩa với 
chuẩn mực. Nó phải là khuôn vàng 
thước ngọc để dạy trẻ thành nhân từ 
những bước chập chững đi học đầu 
tiên. 
Và những chuẩn mực này sẽ phải nằm 
ở nội dung sách (vừa là bài học dạy 
chữ, vừa lồng vào một cách khéo léo 
và truyền cảm hứng bài học dạy làm 
người). Chuẩn mực này phải nằm ở 
kết cấu và bố cục của sách (chia ra bao 
nhiêu phần, mỗi phần gánh trọng 
trách dạy cái gì cho các con). Chuẩn 
mực này phải nằm ở hình minh họa, 
sao cho hay cho đẹp, cho phù hợp với 
lứa tuổi, sao cho bé nhìn thấy sách 
muốn ôm vào lòng để học, muốn nâng 
niu trân quý. Chuẩn mực này nằm ở sự 
chân xác và tường minh, từ trích dẫn 
hay chú thích, dùng bài của ai đưa vào 
thế nào, vì sau này các con sẽ như vậy 
mà làm, không lừa đảo dối trá. 
Muốn làm được vậy, những nhà sư 
phạm soạn sách phải có tri thức giỏi 
dang, thông tường Đông Tây kim cổ 
đặng chắt lọc cái hay cái đẹp, cái giản 
dị và tinh túy về dạy các con. Và trên 
hết, họ phải có cái tâm vì mầm non là 
ngày mai của đất nước, là tương lai 

quan trọng của quốc gia dân tộc, của 
xã hội và của từng gia đình trông cậy 
mai này. 
Ban soạn sách giáo khoa tiểu học đầu 
tiên của người Việt Nam kể từ khi 
dùng chữ quốc ngữ do cụ Lệ Thần Trần 
Trọng Kim đứng đầu. Tham gia ban 
này có cụ Nguyễn Văn Ngọc, Đặng 
Đình Phúc và Đỗ Thận. Ban này làm 
việc từ năm 1924 và hết sức cẩn thận 
soạn ra bộ sách quan trọng với 3 cuốn 
Quốc văn giáo khoa thư, Sử ký giáo 
khoa thư và Luân lý giáo khoa thư cho 
các lớp (*) Đồng ấu (lớp NĂM), Dự bị 
(lớp TƯ) và Sơ đẳng (lớp BA) dùng để 
học. 
Đây là 3 cuốn sách in ra từ khoảng 
những năm 1930, dù không phải hoàn 
hảo tuyệt đối vì nó là sách trong giai 
đoạn thuộc Pháp, nhưng nhìn chung 
so với mọi sách giáo khoa đã từng có 
ở nước ta cho học sinh tiểu học, thì 
vẫn là mẫu mực. 
Ví dụ chỉ cần dạy các trẻ sách Luân lý 
giáo khoa thư lớp Sơ đẳng, các con 
cũng đã có thể hiểu được bổn phận 
đối với gia đình và xã hội, những điều 
sơ đẳng về thể chế, pháp luật cần tuân 
theo để làm một công dân tốt. Sách Sử 
ký giáo khoa thư rất trân trọng lịch sử 

nước nhà. Còn sách Quốc văn giáo 
khoa thư vừa dạy chữ, vừa dạy nết 
người. 
Những nhà giáo dục trong Ban biên 
soạn này, chỉ có bằng cấp coi như 
ngang đại học thời nay, không ai là 
tiến sĩ giáo sư. Nhưng các cụ giỏi chữ 
Việt, am tường Hán ngữ, Pháp ngữ. 
Mà lại một lòng một dạ vì quốc dân 
đồng bào, trong bối cảnh phải làm 
việc trong chính quyền do người Pháp 
quản trị. 
Như cụ Lệ Thần Trần Trọng Kim từng 
trả lời phỏng vấn báo chí thời đó: 
🍀 “Muốn tiến hóa một cách chắc 
chắn, không phải chỉ cần học lấy 
những cái mới của người mà còn cần 
phải biết rõ những cái hay của mình. 
Biết để mà giữ lấy, thiết tha mà giữ 
lấy, dù là trong cảnh ngộ nào. Những 
cái hay ấy tức là cái gốc của ta, cái tinh 
thần của ta; không có cái gốc ấy, dân 
tộc mình đã là một dân tộc vong bản. 

Lắm lúc tôi nhìn thấy những điều trước 
mắt mà lo. Ở xã hội ta ngày nay có một 
hạng người nghe nói đến nước mình 
thì ngây ngây như người ngoại quốc, 
sử nước mình không biết, tiếng nói 
nước mình thì chỉ biết qua loa, đủ dùng 
trong sự giao thiệp hàng ngày. Nếu sự 
đời cứ theo cái chiều ấy và cái đà ấy mà 
thay đổi thì không hiểu dân tộc mình 
sẽ ra sao…” 🍀 
Nghĩ tới các cụ chỉ muốn rơi lệ vì cảm 
phục, vì kính trọng và tiếc nuối. 
Nay thiếu gì các hạng trí thức lưu manh 
làm công việc giáo dục, chỉ nghĩ tới 
tiền, chứ nghĩ gì tới tương lai trẻ con. 
Nguồn: Nguyễn Thị Bích Hậu 
(*) Từ thời Pháp thuộc đến năm 1967, 
chương trình tiểu học được chia thành 
năm lớp theo thứ tự: lớp NĂM cho học 
sinh 6-7 tuổi; lớp TƯ 8 tuổi; lớp BA 9 tuổi, 
lớp NHÌ 10 tuổi và lớp NHẤT 11 tuổi. Sau 
đó, thời kỳ Đệ Nhị Cộng Hòa, tên các lớp 
được thay đổi theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. 

Học Kèm Toán Miễn Phí 
Chính phủ Nam Úc sắp mở ra một chương trình dạy kèm môn Toán miễn phí 
cho các học sinh trường công lập qua phương pháp trực tuyến. 
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