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ABSTRACT 

Study on heritage and heritage education in high schools is crucial to 
distinguish ỉnto 3 groups, including natural, cultural and mixed heritage. 
Each classified heritage has specific criteria. The heritages recognized by 
UNESCO must be of outstanding global value in terms of science, 
preservation or natural beauty, and historical, artistic and science 
opinion. Currently, in high schools, the introduction of heritage into 
teaching and organizing experience activities for students also has many 
challenges. Teachers often educate students primarily about the meaning, 
role and value of heritage, while in reality, the legacy is increasingly 
degraded and needed protection, the education of consciousness and 
responsibility preserving the heritage is still vague. In order to educate 
students about heritages effectively, depending on the conditions of each 
area and the characteristics of each educational level; each school should 
have a suitable organization, along with close coordination with the local 
authorities in selecting models, topics of heritage education for students. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu về di sản và giáo dục di sản trong trường phổ thông, trước 
hết cần nhận dạng được di sản với 3 nhóm gồm di sản thiên nhiên, di sản 
văn hóa và di sản hỗn hợp. Mỗi di sản được phân loại đều có tiêu chí rõ 
ràng, những di sản được UNESCO công nhận phải có giá trị nổi bật toàn 
cầu xét theo quan điểm khoa học, bảo toàn hoặc vẻ đẹp tự nhiên, quan điểm 
lịch sử, nghệ thuật và khoa học.Hiện nay, ở các trường phổ thôngviệc đưa 
di sản vào dạy học và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh 
cũng còn khá nhiều vấn đề. Giáo viên thường giáo dục cho học sinh chủ 
yếu là ý nghĩa, vai trò và giá trị của di sản, trong khi trên thực tế, các di 
sản ngày càng xuống cấp, cần được bảo vệ thì việc giáo dục ý thức và 
trách nhiệm bảo tồn các di sản vẫn chưa được hiệu quả. Việc giáo dục di 
sản có hiệu quả tùy điều kiện của từng địa phương và đặc thù của từng bậc 
học, cấp học mà mỗi trường cần có một cách tổ chức phù hợp, cùng với 
đó là sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành ở địa phương trong việc lựa 
chọn các mô hình, chủ đề giáo dục di sản cho học sinh.  

Trích dẫn: Dương Quỳnh Phương và Đỗ Văn Hảo, 2019. Di sản và vấn đề giáo dục di sản cho học sinh trung 
học phổ thông. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 
68-73. 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Di sản là tài nguyên tri thức phong phú và vô tận 
để học tập suốt đời.Di sản không chỉ được coi là tài 

sản có giá trị giáo dục truyền thống, giáo dục nhân 
cách cho thế hệ trẻ, mà còn là một nguồn lực to lớn 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất 
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nước.Trong tất cả các bậc học, việc giáo dục di sản 
trong nhà trường đã tác động lớn đến học sinh, trong 
đó, đặc biệt là về tư tưởng, tình cảm. Thông qua đó 
học sinh sẽ nhận th ức giá trị của những di sản xung 
quanh, từ đó có thái độ hành vi đúng đắn, có ý thức 
gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Hiện 
nay, ở các trường phổ thông, việc đưa di sản vào dạy 
học cũng đã được chú ý đến, nhưng hiệu quả chưa 
cao, số lượng các trường học tổ chức được các buổi 
học trải nghiệm tại nơi có di sản không nhiều. Công 
tác giáo dục di sản muốn hiệu quả hơn cần có sự 
chung tay từ nhiều phía và cần có những thay đổi 
trong việc tiếp cận về giáo dục di sản cho học sinh. 

2 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN 
CỨU 

2.1 Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên nhiều nguồn 
tài liệu và số liệu. Tài liệu và quan sát thực tế được 
phân tích và tổng hợp kết hợp giữa nội suy và ngoại 
suy. Các phương pháp được sử dụng trong quá trình 
nghiên cứu bao gồm phương pháp phân tích, tổng 
hợp tài liệu; phương pháp điều tra, khảo sát; phương 
pháp chuyên gia,… Những phương pháp này giúp 
nhóm tác giả nghiên cứu việc sử dụng các di sản 
trong dạy và học, các điều kiện đảm bảo cho việc 
thực hiện và triển khai các hoạt động trải nghiệm tại 
nơi có di sản, các điều kiện tâm, sinh lí của học sinh 
cũng như khả năng lồng ghép, tích hợp kiến thức của 
giáo viên trong giảng dạy. 

Về phương pháp điều tra, khảo sát, nhóm tác giả 
đã điều tra khảo sát ở 05 trường Trung học phổ 
thông tại tỉnh Thái Nguyên (THPT Định Hóa, THPT 
Khánh Hòa, THPT Lương Ngọc Quyến, THPT 
chuyên Thái Nguyên và trường THPT Thái 
Nguyên), 02 trường THPT ở tỉnh Lạng Sơn (THPT 
Bắc Sơn, THPT Việt Bắc), 02 trường THPT ở tỉnh 
Lào Cai (THPT Bảo Thắng 1; Bảo Thắng 2) với tổng 
số phiếu điều tra là 90 phiếu; đồng thời dự giờ 
chuyên môn của 03 giáo viên Địa lí/ 1 trường, 03 
giáo viên Lịch sử / 1 trường (điều tra năm 2017).  

2.2 Những vấn đề chung về di sản 

Di sản là di chỉ, di tích hay danh thắng của một 
quốc gia như rừng, dãy núi, hồ, sa mạc, tòa nhà, 
quần thể kiến trúc, văn hoá dân tộc,… có những giá 
trị về tự nhiên, những giá trị văn hoá vật thể hoặc 
phi vật thể được để lại từ xa xưa vả tồn tại cho tới 
ngày nay, đó chính là tài sản của mỗi quốc gia (Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, 2013). Theo nghiên cứu của 
UNESCO  thì toàn bộ di sản thế giới được chia làm 
ba loại gồm di sản thiên nhiên, di sản văn hóa và di 
sản hỗn hợp  (Pedersen, 2002). 

* Di sản thiên nhiên 

Trong Công ước về di sản văn hóa và thiên nhiên 
thế giới (UNESCO, 1972), những loại hình thuộc về 
di sản thiên nhiên bao gồm:  

Các cấu tạo tự nhiên (natural features): bao gồm 
các thành tạo vật lý hoặc sinh học hoặc các nhóm có 
thành tạo thuộc loại đó mà, xét theo quan điểm thẩm 
mỹ hoặc khoa học là có giá trị nổi tiếng toàn cầu; 

Các thành tạo địa chất và địa văn (geological and 
physiographical formations) và các khu vực được 
khoanh vùng chính xác làm nơi cư trú cho các loài 
động vật và thảo mộc bị đe doạ mà, xét theo quan 
điểm khoa học hoặc bảo tồn là có giá trị nổi tiếng 
toàn cầu; 

Các địa điểm tự nhiên (natural sites) hoặc các 
khu vực tự nhiên đã được khoanh vùng cụ thể mà, 
xét theo quan điểm khoa học, bảo tồn hoặc vẻ đẹp 
thiên nhiên là có giá trị nổi tiếng toàn cầu. 

Như vậy, những di sản thiên nhiên là những 
tuyệt tác do thiên nhiên tạo ra cùng với quá trình 
thành tạo của Trái đất. Các đặc trưng tự nhiên bao 
gồm thành tạo hoặc các nhóm thành tạo vật lý hoặc 
sinh học có giá trị nổi bật toàn cầu xét theo quan 
điểm thẩm mỹ hoặc khoa học; các thành tạo địa chất 
hoặc địa văn và các khu vực có ranh giới được xác 
định chính xác tạo thành một môi sinh của các loài 
động thực vật đang bị đe dọa có giá trị nổi bật toàn 
cầu xét theo quan điểm khoa học hoặc bảo toàn; các 
di chỉ tự nhiên hoặc các khu vực tự nhiên có ranh 
giới được xác định chính xác có giá trị nổi bật toàn 
cầu xét theo quan điểm khoa học, bảo toàn hoặc vẻ 
đẹp tự nhiên (Pedersen, 2002). 

* Di sản văn hóa  

Di sản văn hoá bao gồm di sản văn hoá vật thể 
và di sản văn hoá phi vật thể, là sản phẩm tinh thần, 
vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được 
lưu truyền từ đời này sang đời khác. 

Theo Công ước di sản văn hóa và thiên nhiên thế 
giới (UNESCO, 1972) thì di sản văn hóa là: 

 Các di tích: các tác phẩm kiến trúc, tác 
phẩm điêu khắc và hội họa, các yếu tố hay các cấu 
trúc có tính chất khảo cổ học, ký tự, nhà ở trong 
hang đá và các công trình sự kết hợp giữa công trình 
xây dựng tách biệt hay liên kết lại với nhau mà do 
kiến trúc của chúng, do tính đồng nhất hoặc vị trí 
trong cảnh quan, có giá trị nổi bật toàn cầu xét theo 
quan điểm lịch sử, nghệ thuật và khoa học. 

 Các di chỉ: các tác phẩm do con người tạo 
nên hoặc các tác phẩm có sự kết hợp giữa thiên 
nhiên và nhân tạo và các khu vực trong đó có các di 
chỉ khảo cổ có giá trị nổi bật toàn cầu xét theo quan 
điểm lịch sử, thẩm mỹ, dân tộc học hoặc nhân học. 
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 Ở Việt Nam, di sản văn hóa vật thể và phi vật 
thể được coi là hai bộ phận hữu cơ cấu thành kho 
tàng di sản văn hóa dân tộc. Chúng luôn gắn bó mật 
thiết, có tác động tương hỗ và tôn vinh lẫn nhau, 
nhưng vẫn có tính độc lập tương đối (Quốc hội, 
2009). 

 Di sản văn hóa vật thể là cái hữu hình, tồn tại 
dưới dạng vật chất, chứa đựng những hồi ức sống 
động của loài người, là bằng chứng vật chất của các 
nền văn hóa, văn minh nhân loại. 

 Di sản văn hóa phi vật thể là cái vô hình, chỉ 
được lưu truyền và biểu hiện bằng hình thức truyền 
miệng, truyền nghề và các dạng bí quyết nghề 
nghiệp khác. 

Di sản văn hóa phi vật thể bao gồm: tiếng nói, 
chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân 
gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền 
thống; nghề thủ công truyền thống; và tri thức dân 
gian. 

Di sản văn hóa vật thể bao gồm: di tích lịch sử - 
văn hóa, danh lam thắng cảnh (di tích); và di vật, cổ 
vật, bảo vật quốc gia. 

* Di sản hỗn hợp 

Năm 1992, Ủy ban Di sản thế giới mới đưa ra 
khái niệm di sản hỗn hợp hay còn gọi là cảnh quan 
văn hóa để miêu tả các mối quan hệ tương hỗ nổi bật 
giữa văn hóa và thiên nhiên của một số khu di sản.  
Nói cách khác, di sản hỗn hợp là một loại di sản kép, 
nó đáp ứng đủ cả hai yếu tố nổi bật về văn hóa và 
thiên nhiên. Một địa danh được công nhận là di sản 
hỗn hợp phải thỏa mãn ít nhất là một tiêu chí về di 
sản văn hóa và một tiêu chí về di sản thiên nhiên 
(Pedersen, 2002) . 

2.3 Những di sản được sử dụng trong dạy 
học và thực trạng giáo dục di sản ở trường phổ 
thông  

Giáo dục di sản và đưa di sản vào trường học 
thường được chia thành 3 nhóm (Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, 2013): 

Nhóm 1: các di sản được UNESCO công nhận 
(bao gồm cả di sản văn hóa, di sản tự nhiên và di sản 
hỗn hợp), tính đến thời điểm năm 2016 thì Việt Nam 
có 2 di sản thiên nhiên thế giới; 1 công viên địa chất 
toàn cầu; 1 di sản hỗn hợp; 5 di sản văn hóa vật thể; 
10 di sản văn hóa phi vật thể trong đó có 1 di sản là 
di sản văn hóa đa quốc gia (nghi lễ và trò chơi kéo 
co của các nước Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc 
và Philippines); và 4 di sản tư liệu thế giới. Việt 
Nam với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, 
đa dạng cùng kho tàng văn hóa đồ sộ, độc đáo trải 
dài 4.000 năm lịch sử dân tộc, tất cả những điều đó 
góp phần  đưa Việt Nam trở thành một trong những 

quốc gia du lịch nổi tiếng thế giới với 23 di sản được 
UNESCO vinh danh. 

Nhóm 2: các di sản đặc biệt cấp quốc gia và các 
di sản cấp quốc gia 

Nhóm 3:các di sản cấp tỉnh  

Tính đến năm 2014, Việt Nam có hơn 40.000 di 
tích, thắng cảnh trong đó có hơn 3.000 di tích được 
xếp hạng di tích quốc gia và hơn 7.000 di tích được 
xếp hạng cấp tỉnh. Mật độ và số lượng di tích nhiều 
nhất ở 11 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng với tỷ lệ 
chiếm khoảng 70% di tích của Việt Nam. Trong số 
di tích quốc gia có 62 di tích quốc gia đặc biệt 
(Dương Quỳnh Phương, 2018). 

Các tỉnh có số lượng di tích lớn hơn 1.500 
gồm Hà Nội 5175 di tích; Bắc Giang 2237 di tích, 
Bắc Ninh 1859 di tích,Ninh Bình 1879 di tích, Đồng 
Nai 1800 di tích; Hà Nam 1784 di tích; Nam Định 
1655 di tích; và Thanh Hóa 1535 di tích. Các tỉnh có 
mật độ di tích lớn nhất gồm Hà Nam 2,07 di 
tích/km2; Hà Nội 1,56 di tích/km2; Bắc Ninh 1,96 di 
tích/km2; Ninh Bình 1,36 di tích/km2 và Hưng Yên 
1,31 di tích/km2 (Dương Quỳnh Phương, 2018). 

Các di sản tự nhiên cấp quốc gia bao gồm các 
khu dự trữ sinh quyển thế giới, các vườn quốc gia. 
Theo số liệu thống kê năm 2013 thì cả nước 8 khu 
dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam, đó là: rừng 
ngập mặn Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh; đảo 
Cát Bà – Hải Phòng; khu dự trữ sinh quyển ven biển 
và biển đảo Kiên Giang; khu dự trữ sinh quyển đồng 
bằng châu thổ sông Hồng; khu dự trữ sinh quyển 
sinh quyển miền tây Nghệ An; khu dự trữ sinh quyển 
mũi Cà Mau; khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – 
Quảng Nam; khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai và có 
30 vườn quốc gia (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2013). 

Những di sản trên được các trường học, các giáo 
viên sử dụng/lồng ghép/tích hợp và đưa vào trong 
các hoạt động cụ thể của từng trường phổ thông ở 
mỗi địa phương và nội dung các bài học địa lí, lịch 
sử, giáo dục công dân, âm nhạc,... 

Mục đích của việc đưa di sản vào trong trường 
học là để giúp học sinh hiểu biết về giá trị của các di 
sản, qua đó giáo dục các em ý thức gìn giữ, bảo vệ 
các di sản, đồng thời góp phần thúc đẩy việc đổi mới 
phương pháp dạy học, thực hiện đa dạng hóa hình 
thức tổ chức dạy học, hướng tới việc phát triển toàn 
diện cho học sinh. Chương trình đưa di sản vào trong 
trường học cần được các trường xây dựng linh hoạt, 
phù hợp với phù hợp điều kiện vùng miền, văn hóa 
dân tộc và phải phù hợp với mọi điều kiện của nhà 
trường ở các khu vực: nông thôn, thành thị, miềnnúi, 
ven biển, hải đảo,... và mọi đối tượng học sinh. 
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Thực trạng giáo dục di sản ở trường phổ thông, 
chúng tôi đã trực tiếp tiến hành điều tra, khảo sát 
giáo viên ở một số trường trung học phổ thông 
(THPT) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn và 
Lào Cai. Xử lí kết quả điều tra từ 90 phiếu (khảo sát 
tại 9 trường THPT) cho thấy, 63/90 giáo viên đều 
cho rằng giáo dục di sản trong dạy học là việc làm 

rất cần thiết (tỷ lệ 70%).  các giáo viên đều đã chỉ ra 
được mục đích của việc giáo dục di sản cho học sinh 
là giúp học sinh hiểu được thế nào là di sản, các loại 
di sản văn hóa, sự phân bố, ý nghĩa và vai trò của di 
sản, ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ di sản. 

Nội dung giáo dục giá trị di sản mà các giáo viên 
thường giáo dục cho học sinh chủ yếu là ý nghĩa, vai 
trò và giá trị của di sản văn hóa. Trong khi trên thực 
tế, các di sản văn hóa ngày càng xuống cấp, cần 
được bảo vệ thì việc giáo dục ý thức và trách nhiệm 
bảo tồn các di sản vẫn chưa được sâu sắc. Ngoài ra, 
mức độ tiến hành giáo dục di sản cho học sinh qua 
bài dạy địa lí nhìn chung còn thấp, chỉ 40% giáo viên 
là thường xuyên thực hiện giáo dục di sản, đặc biệt 
vẫn có những giáo viên rất hiếm khi chú ý đến việc 
này. 

Về phương pháp của giáo viên trong việc giáo 
dục di sản văn hóa: qua dự giờ cho thấy, đa số giáo 
viên đều kết hợp nhiều phương pháp để giáo dục di 
sản cho học sinh. Tuy nhiên, phương pháp được giáo 
viên sử dụng nhiều vẫn là các phương pháp truyền 
thống. Các phương pháp có tác dụng đến hoạt động 
nhận thức của học sinh còn ít được sử dụng, thậm 
chí không áp dụng như phương pháp điều tra khảo 
sát, tham quan thực tế. Các giáo viên đều cho rằng 
không đủ thời gian cho bài học và cũng khó áp dụng 
vì thiếu nguồn kinh phí. 

Về hình thức tổ chức dạy học khá đa dạng: Một 
số trường phổ thông đã khuyến khích học sinh tham 
gia các lễ hội truyền thống tại địa phương đó cũng 
là một trong những hình thức tuyên truyền và duy trì 
các loại hình văn hóa phi vật thể và cũng chính là 
một trong những điều kiện hết sức quan trọng để duy 
trì môi trường sống cho những thể loại nghệ thuật cổ 
truyền. 

Tuy nhiên, hình thức chiếm ưu thế nhất chủ yếu 
vẫn là hình thức dạy học theo lớp (50%), khả năng 
huy động học sinh làm việc không cao. Các hình 
thức như trò chơi học tập, dạy học ngoài trời,... có 
khả năng phát huy tính độc lập, sáng tạo của học 
sinh thì ít được sử dụng. Bên cạnh, các phương tiện 
dạy học được sử dụng nhiều nhất là phim ảnh (50%); 
sách giáo khoa và số liệu thống kê (20%). 

Giáo dục di sản văn hóa vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn, theo đánh giá của giáo viên là thiếu phương 
tiện dạy học (50%), thiếu thời gian và các hướng 

dẫn. Chính vì vậy, mức độ đạt được mục tiêu khi 
giáo dục di sản văn hóa cho học sinh còn thấp. Theo 
đánh giá của giáo viên thì các mục tiêu đề ra của việc 
giáo dục di sản văn hóa nhìn chung mới chỉ đạt mức 
khá (70%), mức cao (20%), rất cao (10%). 

2.4 Một vài trao đổi về việc giáo dục di sản 
cho học sinh trung học phổ thông 

Nghiên cứu về di sản và thực trạng giáo dục di 
sản ở 09 trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên, Lạng Sơn và Lao Cai chúng tôi thấy rằng, 
di sản văn hóa là một trong những phương tiện dạy 
học đa dạng sống động nhất.Việc sử dụng di sản văn 
hóa trong dạy học ở trường phổ thông góp phần đổi 
mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực. Qua 
đó, bài học trở nên sinh động, hấp dẫn và giúp học 
sinh hứng thú, tiếp thu bài tốt hơn. Sau một thời gian 
triển khai việc đưa di sản vào dạy học cho các trường 
từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, có thể 
khẳng định giáo dục di sản trong trường học là một 
việc làm cần thiết.  

Theo nhiều địa phương, chương trình giáo dục 
di sản đã chứng tỏ hiệu quả trong công tác giáo dục, 
nâng cao ý thức giữ gìn truyền thống, lịch sử cho 
học sinh. Một số mô hình và phương pháp tiếp cận 
cho thấy mang lại hiệu quả giáo dục cao đối với học 
sinh. Học sinh rất phấn khởi và nhiệt tình tham gia 
vào các hoạt động trên lớp và trải nghiệm ngoài lớp 
học. Ở các tỉnh miền núi, nhiều học sinh người dân 
tộc thiểu số, từ chỗ rất rụt rè, ít nói đã trở nên tự tin 
trong giao tiếp, trao đổi và trình bày ý kiến với bạn 
học, thầy cô giáo. Kết quả các em thu được không 
chỉ là kiến thức mà còn là nhận thức về các giá trị di 
sản và tổng hòa các các kỹ năng khác nhau, trong đó 
có nhiều kỹ năng sống. 

Tuy nhiên, việc đưa di sản vào dạy học và tổ 
chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh cũng 
còn khá nhiều tồn tại. Tổ chức tham quan, học tập 
trải nghiệm tại di sản vẫn chỉ mang tính h́nh thức, 
“cưỡi ngựa xem hoa”. Hầu hết, các di tích hay bảo 
tàng tại Việt Nam chưa có những chương trình giáo 
dục di sản hấp dẫn, đủ để lại những bài học ấn tượng 
sâu sắc cho khối kiến thức mà các học sinh tiếp thu 
trên giảng đường. Việc đưa di sản vào trong trường 
học cũng gặp khó khăn nhất định, nhất là trong việc 
lựa chọn di sản để tích hợp vào bài học và thời gian 
để tổ chức các hoạt động ngoại khóa... 

Để tránh tình trạng nặng nề, quá tải cho học sinh, 
việc giáo dục di sản cần đa dạng trong hình thức tổ 
chức dạy và học.Tùy điều kiện của từng địa phương 
và đặc thù của từng bậc học, cấp học mà mỗi trường 
có một cách tổ chức phù hợp.Phương thức tổ chức 
dạy học các nội dung di sản văn hóa trong trường 
học bao gồm lồng ghép nội dung dạy học di sản văn 
hóa vào các môn học, hoạt động giáo dục trong 
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chương trình giáo dục phổ thông (nội khóa hoặc 
ngoại khóa); xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học, 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 
có chủ đề liên quan đến di sản có tính chất điển hình 
và hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu, khai thác các nội 
dung khác của di sản văn hóa thông qua tư liệu, hiện 
vật; tổ chức chăm sóc di tích, các hoạt động giáo dục 
tại di tích.Tùy hoàn cảnh và đối tượng mà khuyến 
khích các hình thức giáo dục di sản khác nhau.Ở 
thành phố thì giáo dục ở các bảo tàng, các di tích 
lịch sử văn hóa là quan trọng. Ở vùng núi, cùng xa 
xôi hẻo lánh không có bảo tàng, xa các di tích thì tập 
trung giáo dục các di sản vật thể của các dân tộc 
thiểu số, theo đặc trưng và văn hóa riêng của từng 
dân tộc, từng vùng miền. 

 Giáo dục di sản văn hóa vật thể 

Hiện nay, những hình thức giáo dục giá trị của 
các di sản có hiệu quả nhất đó là tổ chức hoạt động 
ngoại khóa, dạy học tại nơi có di sản văn hóa, tổ 
chức tham quan và trải nghiệm tại nơi có di sản văn 
hóa. Các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và 
nhân văn như môn Địa lí và Lịch sử được xem là 
một môn có nhiều cơ hội để giáo dục di sản văn hoá 
hơn hẳn những môn khác.Nắm bắt được thế mạnh 
đó nhiều giáo viên ở các trường THPT đã xây dựng 
và tổ chức thực hiện các hoạt động nội khóa, ngoại 
khoá giáo dục di sản văn hoá cho học sinh. Đây là 
phương pháp dạy học tích cực, vừa truyền thụ cho 
học sinh những kiến thức cần thiết, rèn luyện kĩ năng 
vừa thực hành được thái độ, tình cảm, ý thức bảo vệ 
văn hoá bản sắc dân tộc, đồng thời nâng cao hứng 
thú học tập các môn khoa học xã hội cho học sinh. 

Khai thác các di sản văn hóa trên địa bàn nhà 
trường đóng vai trò như là nguồn tri thức, là phương 
tiện dạy học, giáo dục đáp ứng nhu cầu nâng cao 
hiểu biết về di sản văn hóa cho học sinh. Hiện nay, 
nhiều trường học đã tận dụng những thế mạnh về di 
sản của địa phương mình để giúp học sinh nâng cao 
tri thức.Tuy nhiên, về phía giáo viênphải bảo đảm yêu 
các cầu như lập kế hoạch cụ thể về công tác chuẩn bị và 
tiến hành bài học, đi khảo sát thực địa, liên hệ với các cơ 
quan quản lý di sản,... 

Qua buổi học tập và trải nghiệm tại di sản, các 
học sinh hiểu được giá trị từ những di sản của địa 
phương, thấy yêu quí trân trọng và tự hào hơn về 
quê hương ḿnh, từ đó có thái độ và hành vi đúng 
đắn, có ư thức ǵn giữ, bảo tồn và phát huy những di 
sản văn hóa của quê hương.  

Giáo dục di sản văn hóa phi vật thể: 

Giáo dục di sản văn hóa phi vật thể cũng có 
nhiều hình thức đem lại hiệu quả cao như dạy học 
thông qua các phương tiện truyền thông, đa phương 
tiện, đưa các loại hình di sản văn hóa phi vật thể vào 

giới thiệu, giảng dạy trong nhà trường, cho các em 
học sinh tự tổ chức các hoạt động liên quan đến văn 
hóa các dân tộc như trò chơi dân gian; lễ hội của các 
dân tộc; dân ca, truyền thuyết của các dân tộc,… 

Trong những cách thức này, giáo viên chính là 
người hướng dẫn, điều phối hoạt động học và học 
sinh trở thành người chiếm lĩnh tri thức một cách 
chủ động. Kết quả các em thu được không chỉ là kiến 
thức mà còn là nhận thức về các giá trị di sản văn 
hóa phi vật thể và tổng hòa các kỹ năng, trong đó có 
nhiều kỹ năng sống.  

Tuy nhiên, hiện nay việc lựa chọn di sản gì vào 
bài học nào, lựa chọn những thông tin và hình thức 
nào để giáo dục giá trị di sản văn hóa phi vật thể, 
chính là trăn trở của nhiều giáo viên. Một khuyến 
nghị là hãy chọn những di sản ở quanh chúng ta, 
cộng đồng ở đâu thì chúng ta lấy di sản ở đó, tìm 
những gì gần gũi và bình dị để tích hợp vào bài 
giảng, có như vậy giáo viên mới dễ sử dụng và các 
em nhớ một cách thiết thực về văn hóa của chính 
mình. Mỗi tỉnh cần có những cách thức riêng đưa di 
sản đến gần hơn với học sinh.Chẳng hạn, đối với 
tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng 
là địa bàn cư chú chủ yếu của dân tộc Tày, Nùng nên 
giáo viên cần nghiên cứu và lồng ghép những giá trị 
di sản văn hóa phi vật thể của hai dân tộc này như 
hát sli, hát lượn, đàn tính, hát then, lễ hội lồng 
tồng,… 

Các hoạt động giáo dục di sản văn hóa cần phù 
hợp với tâm lý lứa tuổi của các em học sinh và giảm 
thiểu sự hàn lâm hóa kiến thức trong dạy học.Điều 
này tạo sẽ nên sự thích thú, say mê tìm tòi của học 
sinh, thoát khỏi sự gò bó theo các giờ giảng trên lớp 
trước đây. Việc khai thác và sử dụng tài liệu về di 
sản để tiến hành giảng dạy cũng cần sự nhuần 
nhuyễn.Cụ thể, giáo viên phải tiến hành chọn lọc kỹ 
và xác minh tính chân thực của các tài liệu về di sản. 
Đặc biệt, phải biết chọn lọc những tài liệu điển hình 
nhất, sắp xếp các tài liệu đó thành hệ thống phù hợp 
với tiến trình bài học kết hợp với các phương tiện 
trực quan, kỹ thuật hiện đại,... 

Là những nhà khoa học công tác trong lĩnh vực 
giáo dục, chúng tôi cho rằng để công tác giáo dục di 
sản hiệu quả hơn lại là bài toán khó cần có sự chung 
tay từ nhiều phía và cần có những thay đổi trong việc 
tiếp cận về giáo dục di sản cho học sinh như sau: 

Thứ nhất, đối với những nhà quản lí di sản và 
những cán bộ làm việc tại các di sản cần có sự phối 
hợp chặt chẽ với ngành giáo dục. Cụ thể, trong 
thuyết minh tại các di sản, cần có nội dung và cách 
thuyết minh cho các đối tượng khác nhau (học sinh 
tiểu học/học sinh trung học cơ sở (THCS)/học sinh 
THPT/khách tham quan,...). Nếu chỉ sử dụng chung 
một bản thuyết minh cho tất cả các đối tượng thì rất 
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dễ dẫn đến việc học sinh có thể chán, không thích 
nghe hoặc không tập trung nghe và kết quả là hiệu 
quả giáo dục thấp. Bên cạnh đó, rất cần có những 
hoạt động tương tác cho học sinh tại các di sản. Ở 
mỗi điểm di sản, đặc biệt là những di sản văn hóa - 
lịch sử đã được công nhận là di sản cấp quốc gia nên 
xây dựng các phòng tương tác với các mô hình, 
trang thiết bị phù hợp với di sản để học sinh có 
không gian trải nghiệm và sáng tạo. Nhằm nâng cao 
chất lượng của những hoạt động Giáo dục di sản tại 
điểm đến, các cơ quan quản lý cần có cơ chế phối 
hợp bằng cách bố trí chuyên gia, hướng dẫn viên để 
hỗ trợ các trường trong việc giới thiệu, dẫn dắt và giúp 
học sinh trải nghiệm, tìm hiểu di sản một cách thuận lợi 
nhất. 

Thứ hai, đối với ngành giáo dục nói chung và 
từng giáo viên giảng dạy ở phổ thông nói riêng trước 
hết cần xây dựng kế hoạch, chương trình, hoạt động 
giáo dục liên quan đến di sản phù hợp với tâm lí, lứa 
tuổi, nhận thức của học sinh. Giáo dục di sản có hiệu 
quả thì cần phải xác định được chủ đề, đối tượng là 
học sinh tiểu học phải khác so với học sinh THCS 
và khác so với học sinh THPT. Bên cạnh đó, để 
chương trình giáo dục di sản có chất lượng thì phải 
có sự kết nối chặt chẽ giữa giáo dục với phụ huynh 
học sinh, giáo viên với ban giám hiệu nhà trường và 
giữa nhà trường với phòng giáo dục, sở giáo dục của 
mỗi địa phương. Nếu các trường phổ thông kết hợp 
với địa phương có các mô hình giáo dục di sản tốt 
thì cần nhân rộng điển hình và duy trì điển hình hơn 
nữa để có được những gói sản phẩm hấp dẫn, hiệu 
quả, phù hợp với đặc trưng của từng di sản. 

Thứ ba, đối với giáo viên, cần chủ động sưu tầm 
tư liệu về di sản và xây dựng bài học phù hợp,nghiên 
cứu kĩ những nội dung, kiến thức liên quan đến các 
chủ đề tích hợp giáo dục di sản và tổ chức hoạt động 
trải nghiệm cho học sinh tại nơi có di sản. Khi tổ 
chức cho học sinh đi trải nghiệm cần phải dẫn dắt và 
giúp học sinh trải nghiệm, tìm hiểu di sản một cách 
thuận lợi nhất. Giáo viên cần giao nhiệm vụ cụ thể 
cho học sinh trước và trong buổi đi trải nghiệm, chia 
học sinh thành các nhóm nhỏ, sau buổi trải nghiệm 
các nhóm phải có sản phẩm báo cáo. Giáo viên nên 
tổ chức một buổi để các nhóm thảo luận, trao đổi, 
nhận xét về sản phẩm của nhau, như vậy chắc chắn 
học sinh sẽ thấy rất thú vị và khả năng ghi nhớ của 
học sinh sẽ cao hơn. 

3 KẾT LUẬN 

Trong quá trình dạy học ở trường phổ thông, việc 
lồng ghép nội dung giáo dục di sản vào trong mỗi 
bài học, hoặc tổ chức các buổi ngoại khoá, dạy học 
theo chủ đề giúp cho học sinh tiếp cận với di sản 
nhiều hơn, phát triển kĩ năng học tập, tự chiếm lĩnh 
kiến thức và kích thích hứng thú học tập cho học 
sinh. Tổ chức cho học sinh học và trải nghiệm tại di 
sản sẽ giúp các em hiểu biết rõ hơn về di sản, có tình 
yêu di sản và ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di 
sản. Lợi ích, hiệu quả từ phương pháp giáo dục này 
không thể phủ nhận. 

Hiện nay, ở các trường phổ thông, việc đưa di 
sản vào trường học và đưa học sinh đến các di sản 
để học tập đã được chú ý. Tuy nhiên, vẫn tồn tại 
những khó khăn nhất định từ hình thức giáo dục qua 
di sản, cần sự đổi mới, kiên trì cũng như sự đồng 
thuận của nhiều phía. Để có hiệu quả giáo dục, điều 
cần có nhất là sự chủ động từ phía ngành giáo dục, mà 
cụ thể là từ phía các nhà trường khi tổ chức cho học 
sinh học tập tại di sản,bên cạnh đó, rất cần sự phối hợp 
chặt chẽ của các ngành liên quan. Chính sự liên kết này 
sẽ tạo nên “sức sống” cho việc giáo dục di sản ở trường 
phổ thông. 
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