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1. Mở đầu
Định hướng chương trình giáo dục phổ 

thông mới cho thấy hoạt động thực tế lịch 
sử là một định hướng quan trọng về đổi 
mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao 
hiệu quả bài học lịch sử� Ở các cấp học, học 
sinh đều cần phải tham gia các hoạt động 
thực tiễn lịch sử bằng hình thức đóng vai, 
kể chuyện và tìm hiểu thực tế tại các di tích 
lịch sử� Vì vậy, sử dụng di sản văn hóa trong 
giảng dạy Lịch sử có ý nghĩa quan trọng đối 
với việc phát triển năng lực môn Lịch sử cho 
học sinh� Phú Thọ là tỉnh có truyền thống 
văn hóa lâu đời, có hệ thống di sản văn hóa 
phong phú, vì vậy, sử dụng di sản văn hóa 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong dạy học 

Tóm TắT

Bài báo này chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu về định hướng sử dụng di sản văn hóa trong 
chương trình phổ thông mới môn Lịch sử, các phương pháp vận dụng, những yêu cầu để thực hiện 
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môn Lịch sử ở trường phổ thông trên địa 
bàn tỉnh sẽ có hiệu quả to lớn về nhiều mặt� 
Có thể sử dụng di sản văn hóa trên địa bàn 
tỉnh cho việc giảng dạy bài học Lịch sử đất 
nước nói chung hoặc cho bài dạy giáo dục 
lịch sử địa phương nói riêng�

2. Phương pháp nghiên cứu
Trong công trình nghiên cứu này chúng 

tôi sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên 
cứu chuyên ngành Lịch sử là phương pháp 
lịch sử và phương pháp logic� Hai phương 
pháp chuyên ngành này là cơ sở để chúng 
tôi hệ thống logic các vấn đề lịch sử, các di 
sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có thể 
được lựa chọn cho việc dạy học phát triển 
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năng lực môn Lịch sử ở trường phổ thông� 
Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các phương 
pháp liên ngành như: phương pháp thống kê; 
phương pháp điền dã; phương pháp nghiên 
cứu di sản văn hóa và các phương pháp khác 
để định hướng cho việc chọn lựa di sản, xây 
dựng các dự án học tập trải nghiệm cho 
học sinh�

3. Kết quả và thảo luận
3.1.  Tổng quan vấn đề nghiên cứu
Sử dụng di sản trong dạy học môn Lịch 

sử nhằm phát triển năng lực học sinh được 
nghiên cứu trong một số công trình� Công 
trình “Dạy học phát triển năng lực môn Lịch 
sử Trung học phổ thông” của nhóm tác giả 
Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội đã đề cập đến việc sử dụng phương pháp 
dạy học dự án dưới hình thức trải nghiệm và 
phương pháp sử dụng di sản� Đó là hai trong 
tám phương pháp dạy học phát triển năng 
lực môn Lịch sử cho học sinh phổ thông�

Trước đây, tác giả Nguyễn Thị Duyên đã 
nghiên cứu vấn đề: “Tổ chức bài học Lịch sử 
địa phương tại di tích lịch sử cho học sinh lớp 
12 trong các trường trung học phổ thông trên 
địa bàn tỉnh Nghệ An” [2]� Tác giả Lê Thị Thu 
đã thực hiện thực tiễn và tổng kết với công 
trình: Tổ chức hoạt động trải nghiệm môn 
Lịch sử theo chủ đề học tập: “Bảo tồn, phát 
triển các giá trị Lịch sử–Văn hóa của vương 
triều Lý tại khu di tích đền Đô – Bắc Ninh” 
[3]� Nghiên cứu của tác giả Lê Thị Thu cho 
thấy hơn 90% học sinh hứng thú với hình 
thức học trải nghiệm môn Lịch sử� Kế thừa 
nghiên cứu của các tác giả trên, nghiên cứu 
của chúng tôi nhằm làm rõ những ưu thế của 
việc sử dụng những di sản văn hóa của địa 
phương trong dạy học lịch sử, từ đó chúng 
tôi đề xuất một số bài học, dự án môn Lịch 

sử gắn với di sản văn hóa, kiến nghị một số 
yêu cầu để việc sử dụng di sản văn hóa trong 
dạy học lịch sử đạt hiệu quả trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung� 
Tác giả Nguyễn Đức Toàn với công trình 
nghiên cứu “Giáo dục học sinh ý thức bảo tồn 
và phát huy giá trị của di sản văn hóa đồng 
bằng sông Cửu Long trong dạy học Lịch sử ở 
trường Trung học phổ thông địa phương theo 
yêu cầu đổi mới” [4] đã đề cập đến việc sử 
dụng di tích lịch sử, di sản văn hóa trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, đồng bằng 
Sông Cửu Long trong dạy học lịch sử� Hai 
tác giả Nguyễn Thị Vân và Hoàng Thanh Hải 
nghiên cứu vấn đề “Di tích lịch sử – văn hóa 
xứ Thanh với việc nâng cao chất lượng dạy 
học lịch sử ở trường phổ thông” [6] đã khẳng 
định ý nghĩa, vai trò của hệ thống di tích lịch 
sử – văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao 
hiệu quả bài học lịch sử ở trường phổ thông�  
Hàn Quốc chú trọng bài học sử dụng tư liệu 
hình ảnh di sản tại trường phổ thông bằng 
cách xây dựng video giới thiệu cho học sinh 
trong bài học� Sử dụng tư liệu hình ảnh di 
sản xây dựng video được coi là phương pháp 
“đảo ngược truyền thống – flip learning”� Ưu 
điểm của phương pháp này là “thiên về hoạt 
động nên không có học sinh ngủ gật trong giờ, 
bất cứ khi nào xem video cũng đều có thể học 
bài” [5] và đòi hỏi giáo viên phải thành thạo 
kỹ năng công nghệ thông tin� Hình thức dạy 
học này đã trở thành một hướng đổi mới dạy 
học môn Lịch sử ở Hàn Quốc trong những 
năm gần đây và thu được hiệu quả cao�

Nghiên cứu của các tác giả nói trên đã chỉ 
ra điểm chung quan trọng là hệ thống di sản 
văn hóa trên địa bàn các tỉnh, các vùng có 
ý nghĩa quan trọng trong quá trình tổ chức 
dạy học lịch sử� Sử dụng di sản văn hóa sẽ 
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nâng cao hiệu quả bài học Lịch sử, đồng thời 
giáo dục ý thức bảo tồn, sử dụng và phát 
triển di sản văn hóa� Mặt khác, các nghiên 
cứu chỉ rõ sử dụng bài học Lịch sử tại di sản 
cho hiệu quả giáo dục toàn diện cao nhất 
trong hệ thống các phương pháp tổ chức bài 
học lịch sử có sử dụng di sản văn hóa�

3.2. Môn học Lịch sử trong chương 
trình giáo dục phổ thông mới

Trong chương trình giáo dục phổ thông 
mới, môn Lịch sử là một trong những môn 
học cơ bản được tổ chức dạy học từ lớp 4 đến 
lớp 12�

Ở cấp Tiểu học (từ lớp 4, lớp 5) và cấp 
Trung học cơ sở (THCS), môn Lịch sử là môn 
bắt buộc trong môn học tích hợp Lịch sử và 
Địa lý� Ở cấp Trung học phổ thông (THPT), 
môn Lịch sử là môn học độc lập và lựa chọn 
thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội�

Môn Lịch sử góp phần vào việc hình 
thành và phát triển 5 phẩm chất: yêu nước, 
chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, và 10 
năng lưc cốt lõi bao gồm 3 năng lực chung: 
tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải 
quyết vấn đề và sáng tạo, cùng với 7 năng lực 
chuyên môn xuyên suốt các cấp học [1]�

Trong chương trình giáo dục phổ thông 
mới, môn Lịch sử có “vai trò chủ đạo trong 
việc giáo dục tinh thần tự tôn dân tộc, lòng 
yêu nước, giáo dục truyền thống lịch sử và văn 
hóa dân tộc cho các thế hệ công dân Việt Nam 
tương lai� “Ôn cố, tri tân”, môn lịch sử góp 
phần giúp cho học sinh nhận thức sâu sắc và 
vận dụng được các bài học lịch sử của dân 
tộc Việt Nam và nhân loại, góp phần giúp 
cho học sinh phát triển tầm nhìn, củng cố 
các giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng, 
khoan dung, nhân ái và hình thành những 
phẩm chất của công dân Việt Nam toàn cầu 

trong xu thế phát triển, đổi mới, sáng tạo của 
thời đại” [7]�

Quan điểm trong xây dựng chương trình 
giáo dục phổ thông mới đối với môn Lịch 
sử là: Khoa học, hiện đại; Cơ bản, hệ thống, 
toàn diện; Dân tộc, nhân văn, tiến bộ; Mở, 
liên thông; Khả thi, thiết thực� Chương trình 
môn Lịch sử mới chú trọng đổi mới phương 
pháp dạy học lịch sử theo định hướng phát 
triển năng lực sáng tạo của học sinh với các 
hoạt động dạy học đa dạng, học sinh trở 
thành “người đóng vai lịch sử”, “người làm lịch 
sử”, “cha mẹ lắng nghe con kể chuyện lịch sử”, 
“cha mẹ cùng con khám phá lịch sử đất nước, 
lịch sử địa phương” để khám phá kiến thức 
lịch sử, vận dụng sáng tạo kiến thức vào các 
tình huống học tập và thực tiễn cuộc sống [7]� 
Lựa chọn và phối hợp các hình thức dạy học 
có hiệu quả giữa các hình thức và phương 
pháp dạy học� Trong đó, ở cấp Tiểu học, học 
sinh được tiếp cận lịch sử dưới hình thức kể 
chuyện lịch sử; ở cấp Trung học cơ sở thực 
hiện hình thức dạy học lịch sử theo thông sử; 
ở cấp Trung học phổ thông, với hình thức 
dạy học lịch sử theo chủ đề� Ngoài ra, trong 
chương trình giáo dục phổ thông mới, môn 
học trải nghiệm đã trở thành nội dung phải 
thực hiện� Vì vậy, việc sử dụng di sản văn hóa 
trên địa bàn tỉnh vừa có ý nghĩa quan trọng 
đối với môn học Lịch sử và môn học “Trải 
nghiệm sáng tạo” (Tiểu học) và “Trải nghiệm 
hướng nghiệp” (THCS & THPT)�

3.3.  Dạy học phát triển năng lực môn 
Lịch sử gắn với di sản văn hóa theo 
chương trình giáo dục phổ thông mới

Di sản có thể được sử dụng trong dạy học 
phát triển năng lực môn Lịch sử gắn với hai 
phương pháp giảng dạy: Phương pháp dạy 
học dự án dưới hình thức hoạt động trải 
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nghiệm và phương pháp dạy học sử dụng 
di sản�

“Phương pháp dạy học dự án là một hình 
thức (phương pháp nghĩa rộng) dạy học, học 
sinh thực hiện một nhiệm vụ học tập phức 
hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực 
hành, thực tiễn� Học sinh thực hiện với tính 
tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, 
từ xác định mục đích, lập kế hoạch đến việc 
thực hiện dự án, thu thập thông tin, phân 
tích dữ liệu, kiểm tra, điều chỉnh để đưa ra 
một sản phẩm sau buổi trải nghiệm” [8]�

Dạy học dự án được thực hiện qua 4 bước:
Bước 1: Lựa chọn chủ đề và xác định mục 

đích của dự án khi tiến hành trải nghiệm� 
Chủ đề gắn với nơi trải nghiệm, có thể chia 
nhóm và nhóm học sinh tự lưa chọn chủ đề�

Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện về 
thời gian, yêu cầu sản phẩm, phân công 
nhiệm vụ,…

Bước 3: Thực hiện dự án, học sinh triển 
khai làm việc độc lập� Học sinh tiến hành 
tham quan, khảo sát thực địa, phỏng vấn,… 
Các nhóm có thể tìm gặp giáo viên để tư vấn, 
giúp đỡ khi gặp khó khăn trong quá trình 
thực hiện�

Bước 4: Công bố sản phẩm và đánh giá 
dự án� Giáo viên cho các nhóm thể hiện sản 
phẩm có quy định về thời gian, tự do và sáng 
tạo về hình thức trình bày, có thể là tập san, 
poster, clip,…

Phương pháp dạy học dự án đã được thực 
hiện ở một số trường phổ thông và thu được 
hiệu quả giáo dục cao�

“Phương pháp dạy học sử dụng di sản là 
việc sử dụng di sản văn hóa vật thể và di sản 
văn hóa phi vật thể trong tổ chức bài dạy học 
lịch sử� Thông qua bài dạy học sinh được trực 
tiếp trải nghiệm di sản, khám phá, khai thác 
di sản có liên quan bài học, giúp học sinh có 

những hiểu biết về di sản, hiểu sâu sắc hơn 
nội dung bài học, từ đó học sinh trân trọng 
và gìn giữ, phát huy được các giá trị di sản” 
[8]� Có các hình thức tổ chức, dạy học di sản 
như: Khai thác, sử dụng tài liệu về di sản để 
tiến hành bài học ở trường phổ thông; Tiến 
hành bài học tại nơi có di sản; Tổ chức tham 
quan học tập tại nơi có di sản; Tổ chức các 
hoạt động ngoại khóa – trải nghiệm di sản�

Di sản được sử dụng trong hai phương 
pháp dạy học này rất đa dạng gồm di sản 
văn hóa vật thể: di tích lịch sử – văn hóa, 
hiện vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Di sản văn 
hóa phi vật thể: tiếng nói, chữ viết của các 
dân tộc Việt Nam, văn học dân gian, nghệ 
thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền 
thống, nghề thủ công truyền thống, tri thức 
dân gian� Việc sử dụng các di sản trong dạy 
học lịch sử cần linh hoạt, theo điều kiện cụ 
thể của từng địa phương� Giáo viên có thể sử 
dụng di sản quốc gia, quốc tế của các nước 
hoặc có thể sử dụng di sản trên địa bàn tỉnh, 
huyện nơi trường đóng để tổ chức dạy học�

Sử dụng di sản trong dạy học lịch sử có 
ý nghĩa lớn, do đặc thù của môn Lịch sử là 
nghiên cứu về những sự kiện, hiện tượng đã 
xảy ra trong quá khứ� Những sự kiện, hiện 
tượng đó được phản ánh lại dưới dạng các 
nguồn sử liệu chữ viết và sử liệu hiện vật� 
Vì vậy, dạy học sử dụng di sản giúp học 
sinh được tiếp cận nguồn tư liệu thực tế, có 
những cảm nhận chân thực, khách quan 
nhất về quá khứ, từ đó có tác dụng giáo dục 
sâu sắc về năng lực học sinh bao gồm năng 
lực cốt lõi (năng lực chung, năng lực chuyên 
môn) và năng lực đặc biệt�

Trong Chương trình giáo dục phổ thông 
mới (THCS & THPT), đổi mới phương pháp 
dạy học theo hướng phát triển năng lực là 
một yêu cầu đối với môn Lịch sử� Chương 
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trình đã chú trọng việc sử dụng phương 
pháp học tập gắn với thực tế bằng môn học 
“Hoạt động trải nghiệm” ở cấp Trung học cơ 
sở, “Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp” ở 
cấp Trung học phổ thông� Đối với môn Lịch 
sử trong chương trình phổ thông mới, dạy 
học thực tế đã được định hướng gắn một số 
di sản cho việc dạy học trải nghiệm môn Lịch 
sử: Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu gồm 
Dân ca quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Không 
gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, Nhã 
nhạc cung đình Huế, Đờn ca tài tử Nam Bộ��� 
Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu: Trống đồng 
Đông Sơn; Thành Cổ Loa; Hoàng thành 
Thăng Long; Văn Miếu – Quốc Tử Giám 
(Hà Nội); Quảng trường Ba Đình và Di tích 
lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; 
Thành Nhà Hồ; Cố đô Huế; Tháp Chăm� Di 
sản thiên nhiên tiêu biểu: Cao nguyên địa 
chất toàn cầu (Cao nguyên Đá Hà Giang; 
Vịnh Hạ Long; Vườn quốc gia Cúc Phương; 
Vườn Quốc gia Cát Tiên��� Di sản phức hợp 
tiêu biểu: Khu di tích – danh thắng Tràng 
An (Ninh Bình); Khu di tích – danh thắng 
Yên Tử (Quảng Ninh)�

Các di tích trên đều là những di tích tiêu 
biểu của cả nước, có giá trị nhiều mặt, có 
ý nghĩa giáo dục tốt đối với học sinh trong 
chương trình trải nghiệm� Tuy nhiên, thực 
tiễn để triển khai hoạt động trải nghiệm cho 
học sinh gắn với các di tích này là một khó 
khăn đối với học sinh phổ thông cả nước nói 
chung, học sinh phổ thông ở Phú Thọ nói 
riêng� Bởi lẽ, thực hiện học tập trải nghiệm 
ở các di tích nói trên sẽ gắn với chi phí lớn, 
đi lại khó khăn� Điều kiện kinh tế của vùng 
nông thôn, miền núi của tỉnh Phú Thọ cũng 
như nhiều vùng khác trong cả nước chưa 
cho phép� Do vậy, sử dụng di sản trong dạy 
học lịch sử sẽ thuận lợi và khả thi hơn, có thể 

áp dụng phổ quát khi gắn với các di tích, di 
sản trên địa bàn tỉnh�

3.4.  Sử dụng di sản văn hóa trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ thiết kế một số dự án 
trong dạy học phát triển năng lực môn 
Lịch sử

Phú Thọ, vùng đất phát tích của dân tộc, 
đi suốt chiều dài lịch sử dân tộc nên có bề 
dày lịch sử và gắn liền là hệ thống di tích qua 
các thời kỳ lịch sử� Theo thống kê, hiện nay 
Phú Thọ có hơn 1800 di sản văn hóa được 
xếp hạng các loại� Một số di sản tiêu biểu 
trên địa bàn tỉnh như: Di sản văn hóa phi vật 
thể: Hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương, Lễ hội Trò Trám,���� Di sản văn hóa 
vật thể: Trống Đồng, khu di tích Đọi Đèn, 
khu di tích thờ Nguyễn Quang Bích (huyện 
Cẩm Khê), Tượng đài chiến thắng Sông Lô 
(huyện Đoan Hùng), đình Hùng Lô (thành 
phố Việt Trì)��� Hệ thống di sản văn hóa trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ có thể được sử dụng 
cho bài học dự án, bài học sử dụng tư liệu 
hình ảnh tại trường phổ thông, bài học tại 
nơi có di sản, tham quan học tập tại nơi có 
di sản, hoạt động ngoại khóa – trải nghiệm 
di sản�

Đối với phương pháp dạy học dự án dưới 
hình thức trải nghiệm di sản ở cấp THCS, từ 
hệ thống chương trình giáo dục phổ thông 
mới và hệ thống di sản văn hóa của tỉnh Phú 
Thọ chúng tôi đưa ra các dự án sau:

• Lớp 6: Dự án “Tìm hiểu về thời kỳ Hùng 
Vương thông qua di sản Đền Hùng – 
Hát Xoan”�

• Lớp 7: Dự án “Tìm hiểu cuộc kháng 
chiến chống quân Mông – Nguyên qua 
di tích Đền Tam Giang”�

• Lớp 8: Dự án “Tìm hiểu cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp qua di tích 
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Đền thờ Nguyễn Quang Bích (huyện 
Cẩm Khê)”�

• Lớp 9: Dự án “Tìm hiểu cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp thông qua 
di tích Tượng đài chiến thắng Sông Lô 
và di tích Chân Mộng – Trạm Thản” 
và Dự án “Tìm hiểu nghệ thuật truyền 
thống Phú Thọ qua di sản: hát Xoan – 
hát Gẹo – hát Chèo Văn Lương – truyện 
cười Văn Lang”�

Đối với cấp Trung học phổ thông, có thể 
thực hiện các dự án như:

• Lớp 10: Dự án: “Tìm hiểu về chiến 
tranh cách mạng trong chủ đề: Chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh 
giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt 
Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 
1945) qua các di tích: Đền Du Yến – 
đền vua Lý Nam Đế – đền Tam Giang” 
và Chuyên đề trải nghiệm thực tế với 
nội dung: “Cùng chung tay bảo tồn và 
phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa 
Việt Nam”�

• Lớp 11: Dự án “Tìm hiểu các di tích 
Nguyễn Quang Bích (huyện Cẩm Khê) 
– Di tích Đọi Đèn – Di tích chiến khu 
Vạn Thắng” và Chuyên đề trải nghiệm 
thực tế: “Tìm hiểu nghệ thuật truyền 
thống Việt Nam”�

• Lớp 12: Dự án: “Tìm hiểu về kháng 
chiến chống thực dân Pháp qua các di 
tích chiến thắng sông Lô – chiến thắng 
Chân Mộng – Trạm Thản – chiến thắng 
Tu Vũ” và Chuyên đề trải nghiệm thực 
tế: “ Tìm hiểu tín ngưỡng và tôn giáo 
Việt Nam”�

Ngoài các dự án và chuyên đề đặc thù 
cho từng khối lớp, có thể thực hiện cac dự 
án chung cho cả ba khối lớp 10, 11 và 12 
như sau:

• Dự án: “Tìm hiểu về các dân tộc Việt 
Nam trong chủ đề Cộng đồng các dân 
tộc Việt Nam: Lịch sử và hiện tại qua các 
dân tộc: Mường – Dao – H’Mông” trên 
địa bàn các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, 
Đoan Hùng�

• Dự án: “Tìm hiểu về làng nghề trong chủ 
đề “Làng xã Việt Nam: Truyền thống và 
hiện đại” với các làng nghề: tương Dục 
Mỹ – ủ ấm Sơn Vi – thực phẩm Hùng 
Lô – nón lá Sai Nga”�

• Dự án: “Tìm hiểu lịch sử và tự nhiên 
gắn với di tích lịch sử Đền Hùng”�

• Dự án: “Tìm hiểu về tộc người và thiên 
nhiên gắn với các dân tộc ở huyện Tân 
Sơn và Vườn Quốc gia Xuân Sơn”…

3.5.  Một số kiến nghị
Để thực hiện tốt phương pháp dạy học sử 

dụng di sản văn hóa trong dạy học lịch sử, 
theo chúng tôi ở góc độ nhà quản lý, người 
giáo viên cần thực hiện một số yêu cầu sau:

 ■ Đối với cơ quan quản lý
Thứ nhất: Cơ quan quản lý các cấp cần 

có quan điểm, định hướng nhất quán về 
việc thực hiện dạy học phát triển năng lực 
học sinh môn Lịch sử gắn với việc sử dụng 
những phương pháp sử dụng di sản� Các cấp 
quản lý trực tiếp cần ủng hộ và đưa việc dạy 
học sử dụng di sản là một phong trào thi đua 
về dạy học sáng tạo trên địa bàn tỉnh�

Thứ hai: Tổ chức tập huấn cho đội ngũ 
giáo viên trên địa bàn tỉnh về chương trình 
phổ thông mới môn Lịch sử; đào tạo bổ sung, 
cập nhật kiến thức toàn diện liên quan đến 
các chủ đề trong chương trình Trung học 
phổ thông; định hướng việc khai thác, sử 
dụng di sản sẵn có trên địa bàn tỉnh làm đa 
dạng, sinh động, trực quan bài dạy để phát 
huy năng lực sáng tạo của học sinh�
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Thứ ba: Cần xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn 
về hệ thống di sản văn hóa của tỉnh: tư liệu 
chữ viết; tư liệu hiện vật, tư liệu hình ảnh và 
video, thiết lập website quản lý để giáo viên 
có thể tiếp cận và sử dụng� Hướng dẫn sử 
dụng di sản, khai thác di sản cho các bài dạy 
phù hợp; định hướng tổ chức bài học lịch sử 
tại dự án�

 ■ Đối với giáo viên
Thứ nhất: Giáo viên phổ thông cần chủ 

động tiếp cận chương trình mới của môn 
Lịch sử, chủ động tiếp cận kiến thức mới 
được xây dựng theo chủ đề và chủ động 
tiếp cận phương pháp dạy học phát triển 
năng lực�

Thứ hai: Giáo viên cần mạnh dạn đưa các 
hình thức dạy học có sử dụng di sản văn hóa 
vào trong giảng dạy� Các hình thức dạy học 
có sử dụng di sản là những hình thức dạy 
học có tính động cao, phức tạp, đòi hỏi giáo 
viên phải chuẩn bị công phu và cả yêu cầu về 
tài chính nhất định� Do vậy, có thể dẫn đến 
tâm lý ngại thực hiện hoặc thực hiện chiếu 
lệ của người giáo viên� Vì vậy, các hình thức 
dạy học sử dụng di sản đều đòi hỏi tính chủ 
động, tinh thần trách nhiệm cao của người 
giáo viên cả từ ý tưởng sử dụng di sản thực 
hiện bài dạy đến thực hiện và đánh giá�

4. Kết luận
Sử dụng di sản để tổ chức bài dạy phát 

triển năng lực môn Lịch sử ở phổ thông có 
ý nghĩa nhiều mặt và là một yêu cầu, xu thế 
của chương trình giáo dục phổ thông mới� 
Sử dụng những di sản trên địa bàn tỉnh 
để thực hiện bài dạy gắn với một trong hai 
phương pháp: Phương pháp dạy học dự án 
dưới hình thức tổ chức các hoạt động trải 
nghiệm và phương pháp dạy học sử dụng 
di sản có thể đảm bảo tính khả thi và hiệu 

quả trong định hướng giáo dục gắn với trải 
nghiệm thực tiễn� Hệ thống di sản trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ có thể phục vụ tốt cho việc 
sử dụng nhằm làm phong phú hình thức 
tổ chức và nâng cao hiệu quả dạy học lịch 
sử� Để đưa các di sản vào trong cách thức 
tổ chức bài dạy, đa dạng phương pháp giảng 
dạy các cấp quản lý và người giáo viên phải 
có tinh thần chủ động, dám đổi mới phương 
pháp giảng dạy và tinh thần trách nhiệm cao 
đối với học sinh, đối với sự nghiệp giáo dục 
chung của đất nước�
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