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NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH Ở BỘ 
MÔN LỊCH SỬ THÔNG QUA SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG 

 Nguyễn Đình Cơ - Nguyễn Xuân Trình1 

 

 

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ bức thiết quyết định 
đến sự tồn vong và phát triển của dân tộc. Trong lĩnh vực giáo dục, nhiệm vụ này 
muốn hoàn thành tốt cần đến sự tác động tổng thể của tất cả các môn học, trong đó 
môn lịch sử giữ một vai trò quan trọng. Tuy nhiên những năm gần đây, thực trạng 
giáo dục truyền thống dân tộc cho học sinh trong môn Lịch sử ở trường phổ thông 
có rất nhiều bất cập, hiệu quả thấp. Học sinh đa phần ngán và sợ đối với môn Lịch 
sử bởi sự hàn lâm, khô khan. Trong nội dung bài viết ngắn này, chúng tôi đưa ra 
một giải pháp để đưa việc giáo dục truyền thống dân tộc nói riêng và việc giảng 
dạy môn lịch sử nói chung mang tính trực quan sinh động, gần gũi thiết thực với 
các em học sinh hơn, khiến các em hứng thú hơn với các kiến thức lịch sử, bồi đắp 
dần cho các em sự tự hào đối với truyền thống của dân tộc. Trong phần ví dụ  
chúng tôi xin phép được lấy việc dạy học môn Lịch sử ở địa bàn tỉnh Bình Dương 
để minh họa làm rõ thêm cho luận điểm của mình. 

1. Thực trạng giáo dục truyền thống dân tộc trong giảng dạy môn Lịch sử 
ở các trường phổ thông 

 Lịch sử là môn học có vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống 
dân tộc cho học sinh. Thông qua những bài học lịch sử, đặc biệt là những trang sử 
dân tộc học sinh sẽ nắm được truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của cha 
ông trong quá trình dựng nước và giữ nước. Đó là yếu tố để vun đắp nên nền tảng 
đạo đức truyền thống dân tộc cho các thế hệ học sinh. Chủ tịch Hồ Chí Mình từng 
nói: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Sử ta dạy cho 
ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân ta là con Rồng cháu Tiên, có nhiều 
người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước, tiếng để muôn đời. Sử ta dạy 
cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc 
lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”2. 

 Tuy nhiên một thực tế đáng buồn là việc giáo dục truyền thống dân tộc trong 
giảng dạy môn lịch sử ở trường phổ thông vẫn còn rất nhiều hạn chế. 

 
1 ThS. Trường Cao đẳng sư phạm trung ương thành phố Hồ Chí Minh 
2 Hồ Chí Minh (2002), Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính Trị Quốc gia, Hà Nội, tr.426. 
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 Thứ nhất, việc dạy và học môn lịch sử ở trường phổ thông vẫn đang nặng 
theo kiểu rập khuôn, trả bài, thầy giảng, học trò ghi những nội dung khô khan trong 
sách giáo khoa. Điều này vô tình đang dần giết chết đi khả năng tìm hiểu, sự sáng 
tạo và cảm giác hứng thú của học sinh đối với môn lịch sử. Học sinh không mặn 
mà với môn Sử, thậm chí sợ Sử. Điều này dẫn đến những hệ luỵ là các em học sinh 
không biết về các anh hùng dân tộc, từ đó không biết trân trọng và kế thừa những 
đạo lý tốt đẹp của tiền nhân để lại. Với cách dạy và học như vậy không có gì ngạc 
nhiên khi học sinh ngây thơ trả lời: Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai anh em, 
không biết Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo… là ai, hay tỉ lệ các em chọn môn Lịch 
sử trong kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hàng năm rất thấp và kết quả thi 
cũng thường rất kém. 

Tương lai của một dân tộc sẽ ra sao nếu thế hệ tương lai ngày càng thờ ơ với 
quá khứ, không mặn mà với những giá trị đạo đức tốt đẹp của cha ông. 

 Thứ hai, việc giáo dục truyền thống dân tộc trong giảng dạy môn Lịch sử 
nhiều lúc còn mang tính khiên cưỡng, áp đặt khiến học sinh không cảm thấy  
thuyết phục. Những nhân vật và sự kiện trong sách giáo khoa thường cách rất xa 
thời đại của các em học sinh, nhưng khi giảng dạy thầy cô giáo thường thiếu các 
phương pháp trực quan sinh động giúp các em có thể hình dung rõ hơn, để lịch sử 
gần với các em hơn. Cũng vì thế tính chất giáo dục của những bài học lịch sử cũng 
bị giảm đi rất nhiều. 

2. Sử dụng các di tích lịch sử - văn hoá địa phương nhằm nâng cao hiệu quả 
giáo dục truyền thống cho học sinh. 

 Trong thời gian gần đây vấn đề đổi mới phương pháp dạy học đang đặt ra 
ngày càng cấp thiết. Trọng tâm của vấn đề đổi mới là: đưa người học lên vị trí 
trung tâm của hoạt động dạy và học, tăng cường tính tự chủ của người học trong 
quá trình tiếp nhận tri thức, người dạy chỉ là người định hướng, truyền cảm hứng. 
Đổi mới giáo dục truyền thống dân tộc cho học sinh phổ thông trong giảng dạy 
môn Lịch sử thiết nghĩ cũng nên đi theo hướng đó. Từ trước đến nay đã có nhiều ý 
kiến mổ xẻ về nguyên nhân học sinh ngày càng “chán” lịch sử và đề ra nhiều biện 
pháp để giải quyết, tuy nhiên tình trạng này chưa có chiều hướng tốt hơn. Đặc biệt 
là trong bối cảnh chúng ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, không 
gian truyền bá văn hoá trở nên không biên giới, hiện tượng phai nhạt về truyền 
thống văn hoá diễn ra ngày càng trầm trọng, một bộ phận giới trẻ trở nên suy đồi 
về mặt đạo đức, coi nhẹ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hơn lúc nào hết 
vấn đề giáo dục truyền thống dân tộc cho học sinh phổ thông đang được đặt ra một 
cách hết sức cấp bách. Đó là trách nhiệm của toàn xã hội, cần sự chung tay của 
nhiều cấp, nhiều ngành. Trong lĩnh vực giáo dục, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 
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cần đến sự tác động của nhiều môn học khác nhau: Ngữ văn, Giáo dục công dân, 
Hoạt động ngoài giờ lên lớp…và đặc biệt môn Lịch sử có một vai trò quan trọng. 
Nhưng muốn giáo dục các em một cách có hiệu quả thì rất cần chúng ta phải có sự 
thay đổi toàn diện cả về nội dung và cách thức thể hiện. 

Trong nội dung chính của bài viết, chúng tôi xin kiến nghị một giải pháp: là 
tận dụng các di sản lịch sử - văn hoá ở các địa phương vào giáo dục truyền thống 
dân tộc cho học sinh phổ thông. Lâu nay chúng ta giáo dục truyền thống, đạo đức 
cho các em trong tiết học lịch sử mang nhiều tính áp đặt, lý thuyết, thường học sinh 
sẽ cảm thấy sao rỗng, không thuyết phục được các em. Muốn hình thành cho học 
sinh lòng yêu nước, giáo dục truyền thống dân tộc cho học sinh không thể chỉ dừng 
ở việc nêu khẩu hiệu, rập khuôn trong những bài giảng lịch sử khô khan mà nên 
đưa các em học sinh tự trải nghiệm nhiều hơn với thực tế. Chúng ta nên tận dụng 
một hệ thống phong phú các di sản Lịch sử - văn hoá của các địa phương để phục 
vụ hiệu quả cho hoạt động giảng dạy môn Lịch sử ở trường phổ thông. 

Bất cứ dân tộc nào cũng có một di sản văn hóa riêng, đặc trưng cho bẳn sắc 
của dân tộc đó. Điều 1 “Luật di sản văn hóa Việt Nam” đã nêu rõ khái niệm Di sản 
văn hoá như sau: “bao gồm di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể, đó 
là những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được 
lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam.”3 

Đặc diểm của di sản văn hoá Việt Nam: Di sản văn hoá Việt Nam là những 
giá trị kết tinh từ sự sáng tạo văn hoá của cộng đồng 54 dân tộc anh em, trải qua 
một quá trình lịch sử lâu đời, được trao truyền, kế thừa và tái sáng tạo từ nhiều thế 
hệ cho tới ngày nay. Di sản văn hoá Việt Nam là bức tranh đa dạng văn hoá, là tài 
sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn 
hoá nhân loại. Di sản văn hoá Việt Nam có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước 
và giữ nước của nhân dân ta. Di sản văn hoá Việt Nam là những giá trị sáng tạo từ 
việc học hỏi, giao lưu và kế thừa từ các nền văn hoá và văn minh của nhân loại. Di 
sản văn hoá Việt Nam có sức sống mạnh mẽ, đang được bảo tồn và phát huy trong 
đời sống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Mỗi địa phương đều có những di sản 
văn hoá riêng phản ánh lịch sử, truyền thống văn hoá của vùng đất đó trong suốt quá 
trình hình thành và phát triển4. 

 Việc sử dụng các di sản văn hoá của các địa phương vào việc giảng dạy môn 
Lịch sử vừa góp phần phát huy tính năng của các di tích mặt khác còn có hiệu quả 

 
3 Luật Di sản Văn hóa, sửa đổi bổ sung năm 2009, Nxb Lao Động, Hà Nội, tr.10 
4 Luật Di sản Văn hóa, sửa đổi bổ sung năm 2009, Nxb Lao Động, Hà Nội, tr.18-19 
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rất cao trong việc giáo dục truyền thống cho các em học sinh phổ thông. Để làm tốt 
vấn đề này chúng tôi xin kiến nghị một số giải pháp như sau: 

  Thứ nhất, đã đến lúc cần mạnh dạn đổi mới nội dung và phương pháp 
dạy học môn Lịch sử nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền 
thống dân tộc đối với học sinh. Thiết nghĩ cần chấm dứt ngay tình trạng dạy sử, 
học sử như lâu nay: học Trung học cơ sở cũng học những kiến thức từ thời Nguyên 
thuỷ đến thời kỳ Hiện đại, đến Trung học phổ thông tiếp tục học lại những kiến 
thức cũ, đến bậc Cao đẳng, Đại học cũng không có gì mới hơn. Học sinh cảm thấy 
nhàm chán ngay từ khi tiếp cận nội dung. Nên chăng cần có sự thay đổi về mặt nội 
dung để tạo nên sự hứng thú, khả năng tìm tòi, khám phá cho các em học sinh. 
Muốn vậy cần đưa những nội dung lịch sử đến gần hơn với các em, để học sinh 
nhận thấy những sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử vẫn hiện diện xung quanh mình. 
Ở mỗi thời kỳ của lịch sử dân tộc có thể thiết kế những chuyên đề để giáo viên 
hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu về những di sản văn hoá ở địa phương gắn với thời 
kỳ đó. Qua những chuyên đề như vậy học sinh sẽ cảm thấy hứng thú hơn với giờ 
học lịch sử, sẽ cảm thấy những kiến thức lịch sử thật sự có ích. Khi học sinh cảm 
thấy yêu những nhân vật lịch sử, hiểu về những giá trị truyền thống mà cha ông 
mình đã để lại thì tự khắc các em sẽ hình thành cho mình những chuẩn mực đạo lý 
và có ý thức trách nhiệm đối với quê hương đất nước.  

Có thể lấy ví dụ ở tỉnh Bình Dương như sau:  

Khi giảng dạy phần: Lịch sử Việt Nam thời Nguyên thủy (lịch sử lớp 10 hiện 
nay) nên có một chuyên đề về các di chỉ khảo cổ ở Bình Dương, như: Cù Lao Rùa 
(Thạnh Hội, Tân Uyên), Dốc Chùa (Tân Mỹ, Tân Uyên), Phú Chánh (Tân 
Uyên)5… qua đó học sinh sẽ thấy nơi các em sống cũng có bề dày lịch sử, cũng là 
một trong những nơi con người bước những bước đi đầu tiên.  

Phần Lịch sử Việt Nam thế kỷ XVI đến giữa thế kỹ XIX nên thiết kế cho học 
sinh tìm hiểu về các ngôi chùa ra đời trong khoảng thời gian này, như chùa Hội 
Khánh6, chùa Châu Thới7, chùa Bà (ra đời trễ hơn)8 … để học sinh thấy được 

 
5 Các di tích khảo cổ học ở Bình Dương chủ yếu nằm ở địa bàn huyện Tân Uyên, dọc theo lưu vực sông Đồng Nai. 
Qua các di chỉ khai quật được, chứng tỏ cách đây hàng ngàn năm, con người nguyên thuỷ đã sinh sống và phát triển 
trên địa bàn Bình Dương. Cũng trên đất Bình Dương vào thời đại kim khí cách ngày nay khoảng 3.000 – 2.500 năm, 
cư dân tiền sử Bình Dương với những mốc phát triển trên đây là một bộ phận của chủ nhân của văn hoá Đồng Nai,  
một trong ba nền văn hoá kim khí nổi tiếng của Việt Nam mà các em được học (cùng Đông Sơn, Sa Huỳnh). 
6 Tương truyền do thiền sư  Đại Ngạn (thuộc dòng Lâm Tế) khai sơn năm Cảnh Hưng thứ 2, tức năm Tân Dậu 
(1741) 
7 Có nhiều tư liệu khác nhau về thời gian ra đời của chùa Châu Thới: có tài liệu cho rằng chùa được xây vào khoảng 
năm 1612, do thiền sư Khánh Long, trên bước đường vân du hoằng pháp lên đồi Châu Thới thấy cảnh hữu tình, Sư 
cất một thảo am nhỏ để tu tịnh, thảo am được gọi là chùa Hội Sơn, sau đổi tên thành chùa núi Châu Thới. Nhưng 
cũng có cứ liệu cho thấy chùa núi Châu Thới lập vào năm 1681 là thời điểm hợp lý hơn cả. Nhưng cho dù được 
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những bước chân khai phá mở rộng bờ cõi của cha ông trong giai đoạn lịch sử đầy 
biến động. Đồng thời là quá trình cộng cư của người Việt với các cộng đồng dân 
cư khác (đặc biệt là người Hoa) để tạo nên nét đặc sắc của văn hóa của vùng đất 
Nam Bộ (trong đó có Bình Dương khác với các vùng đất khác). 

Ở phần lịch sử 30 năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ (1945-1975) nên cho 
học sinh gắn những kiến thức lịch sử dân tộc với lịch sử địa phương thông qua các 
di tích: địa đạo Tây Nam Bến Cát9, nhà tù Phú Lợi10, chiến khu D11…thông qua 
câu chuyện gắn với các di tích đó sẽ hun đúc trong các em niềm tự hào về truyền 
thống của cha ông, đồng thời khắc sâu những kiến thức lịch sử dân tộc mà các em 
đã được học trước đó. 

 Thứ hai, cần đặt phần lịch sử địa phương vào đúng vị trí của nó. Từ trước 
đến nay phần lịch sử này thường ít được các trường Phổ thông và các giáo viên 
môn lịch sử chú ý, thậm chí nhiều giáo viên bỏ qua phần này để bù vào những nội 
dung mà mình dạy chậm so với phân phối chương trình, hoặc nếu có dạy thì cũng 
qua loa, không hiệu quả. Điều này dẫn đến hệ luỵ là đa phần các em học sinh phổ 
thông ít có am hiểu về chính vùng đất mình đang sống, không hiểu về truyền thống 
đạo lý của quê hương mình. Không hiểu thì làm sao nảy sinh tình yêu, không yêu 
thì làm sao các em có ý thức bảo vệ và giữ gìn nó. Nhà văn Liên Xô (cũ) I-li-a Ê-
ren-bua từng có một định nghĩa rất hay về lòng yêu nước như sau: “Dòng suối đổ 
vào sông, sông đổ vào đại trường giang Von-ga, con sông Von-ga đi ra biển. Lòng 
yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc”. Giáo dục truyền 
thống cho các em học sinh phổ thông cũng nên đi từ việc giúp cho các em hiểu hơn 
về nơi mình sinh ra và lớn lên, hình thành cho các em tình cảm gắn bó, tự hào đối 
với quê hương xứ sở. Vì vậy, theo tôi cần  phải thay đổi về nội dung và cả phương 
pháp giảng dạy phần lịch sử địa phương. Về mặt nội dung chúng ta nên đưa vào 
những kiến thức gần gũi với các em học sinh phổ thông, đăc biệt ở mỗi thời kỳ lịch 
sử của địa phương nên gắn với những di sản văn hoá cụ thể. Về phương pháp giảng 
dạy, thiết nghĩ nên đưa những tiết học này về các di sản địa phương gần với nơi 
trường đó toạ lạc để giảng dạy cho các em một cách trực quan sinh động. Trước 

 
thành lập vào năm 1681, chùa núi Châu Thới ở thị xã Dĩ An hiện nay vẫn là ngôi chùa xưa nhất Bình Dương và 
được hình thành sớm vào hàng đầu ở Nam Bộ. 
8 Còn có tên là: Thiên Hậu Cung, hay chùa Bà Phú Cường, chùa Bà Thủ Dầu Một, người ngoại tỉnh thường gọi là 
chùa Bà Bình Dương tọa lạc tại số 4, đường Nguyễn Du, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương [Huỳnh Ngọc Đáng (cb, 2017), Tìm hiểu liễn đối Hán-Nôm trong các Đình Chùa, Miếu tỉnh Bình Dương, 
Nxb Chính Trị Quốc gia, Sự thật, Hà Nội, tr.988], xem thêm: [Huỳnh Ngọc Đáng (cb, 2012), Người Hoa ở  Bình 
Dương, Nxb Chính Trị Quốc gia, Hà Nội, tr.311] 
9 Còn có tên là địa đạo Tam giác sắt, nằm trên vùng đất 3 xã: An Điền, An Tây, Phú An thuộc khu vực phía Tây 
Nam huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cách trung tâm thị xã Thủ Dầu Một 15 km về phía nam.  
10 Gắn với sự kiện ngày Phú Lợi căm thù (1/12/1958) có nhắc đến trong SGK lịch sử lớp 12. 
11 Chiến khu được thành lập vào tháng 2 năm 1946, bao gồm 5 xã: Tân Hòa, Mỹ Lộc, Tân Tịch, Thường Tân, 
Lạc An (Tân Uyên, Bình Dương) sau đó qua 2 cuộc kháng chiến được mở rộng sang cả địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
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khi tiến hành tiết học thì cho học sinh chia nhóm  tìm hiểu trước về di tích và cả 
thời kỳ lịch sử đó. Khi đến di tích thì giáo viên sẽ giới thiệu sơ qua về di tích và 
thời kỳ lịch sử của địa phương liên quan đến di tích sau đó cho các em tham quan 
và trình bày phần tìm hiểu của mình theo nhóm. Cuối cùng có thể phỏng vấn một 
số em về cảm nghĩ của cá nhân đối với di tích, thông qua đó sẽ giáo dục các em về 
những truyền thống của địa phương và ý thức trách nhiệm của các em đối với quê 
hương, đất nước. 

 Ở Bình Dương trong những tiết dạy lịch sử địa phương nhất thiết phải có 
một vài tiết đưa các em đến với các di tích ở địa bàn tỉnh (như nhà tù Phú Lợi, địa 
đạo Tây Nam Bến Cát…) kết hợp với việc các em tự tìm hiểu và sự giới thiệu của 
các Thầy cô chắc chắn sẽ khắc sâu những kiến thức cho các em, học sinh sẽ thấy 
những kiến thức lịch sử không hề xa lạ mà rất gần với các em. Khi đó giáo viên 
không cần lên gân để giáo dục các em mà tự học sinh sẽ nảy nở tình yêu đối với 
các di tích lịch sử, đối với quê hương và lớn hơn là lòng yêu nước.  

3. Đôi dòng tạm kết 

 Tóm lại, giáo dục truyền thống dân tộc trong giảng dạy môn Lịch sử ở các 
trường Phổ thông là một vấn đề không mới nhưng luôn là chủ đề làm trăn trở nhiều 
thế hệ các nhà quản lý giáo dục và các giáo viên giảng dạy môn lịch sử. Có nhiều 
biện pháp được đưa ra tuy nhiên hiệu quả thực hiện vẫn chưa cao. Đã đến lúc cần 
có một sự thay đổi căn cơ, toàn diện cả về nội dung và phương pháp học tập môn 
lịch sử để lấy lại vị thế cho môn học này. Đặc biệt trong bối cảnh Bộ Giáo dục đào 
tạo đã chuẩn bị thực hiện đề án tổng thể đổi mới giáo dục Phổ thông thì chúng ta 
cần nghiên cứu một kế hoạch dài hơi và thực sự hướng đến đối tượng người học. 
Có như vậy những mục tiêu giáo dục thông qua môn học Lịch sử mới không trở 
nên nhàm chán, giáo điều và không đem lại tác dụng tích cực như hiện nay. Phát 
huy việc sử dụng các di sản văn hoá địa phương trong các bài giảng Lịch sử nhằm 
từng bước đổi mới nội dung và phương pháp dạy học môn lịch sử là một cách thức 
khá hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống dân tộc cho học sinh 
phổ thông.  
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