
Các di sản văn hóa và thiên nhiên –
một nguồn quan trọng 

giúp cho  việc học tập suốt ñờigiúp cho  việc học tập suốt ñời

PGS.TS Nguyễn Văn Huy
Ths. Phạm Kim Ngân

(Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam)



ðặt vấn ñề

� Các di sản chứa ñựng trong hệ thống bảo tàng, di tích ở 
Việt Nam khá phong phú. Nhiều di sản văn hóa vật thể 
và phi vật thể, di sản thiên nhiên ñã ñược các tổ chức 
quốc tế công nhận.

� Nhà nước Việt Nam ñã có những chính sách ñầu tư cho � Nhà nước Việt Nam ñã có những chính sách ñầu tư cho 
việc tôn tạo hệ thống di tích, nâng cấp và xây dựng mới 
nhiều bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành và bảo 
tàng ñịa phương



Vấn ñề ñặt ra là:

� Nguồn tri thức vô giá này ñã ñược sử dụng cho việc 
học tập như thế nào ở Việt Nam hiện nay?

� Tại sao vấn ñề tiếp cận di sản như một nguồn ñể học 
tập chưa ñược các cơ quan, tổ chức xã hội cũng như 
người dân quan tâm và ñầu tư ñúng mức cả về ñịnh 
hướng chiến lược lẫn phương pháp thực hiện? 

� ðịnh hướng khai thác nó trong tương lai như thế nào ñể 
phục vụ cho mục tiêu nâng cao dân trí và ñể mở  thêm 
một cánh cửa giúp cho việc học tập của các tầng lớp 
nhân dân? 

� Những cơ hội và thách thức nào trong việc tiếp cận di 
sản cho việc học tập suốt ñời ở Việt Nam?



Nội dung báo cáo: 3 vấn ñề

1. Thực trạng vấn ñề tiếp cận di sản và các thiết chế liên 
quan ñến di sản hiện nay cho việc học tập ở Việt Nam

2. Nguyên nhân của việc di sản chưa ñược khai thác ñúng 
mức cho mục ñích học tập, nâng cao dân trí ?mức cho mục ñích học tập, nâng cao dân trí ?

3. Một số kinh nghiệm ñầu tiên với việc tiếp cận di sản 
trong học tập suốt ñời ở Việt Nam



1. Thực trạng vấn ñề tiếp cận di sản và các thiết chế liên 
quan ñến di sản hiện nay cho việc học tập ở Việt Nam

� Các cơ quan, tổ chức xã hội ở Việt Nam hiện nay cũng như 
đa phần công chúng cả người lớn và người trẻ đều chưa 
biết sử dụng các thiết chế văn hóa để giúp cho việc học tập 
và nâng cao trình độ hiểu biết về nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Công chúng Việt Nam chưa có thói quen đi thăm bảo tàng � Công chúng Việt Nam chưa có thói quen đi thăm bảo tàng 
hoặc tiếp cận các bảo tàng, di tích thông qua việc khai thác 
sâu các thông tin có ở đây để nâng cao kiến thức cho bản 
thân mình.



2. Nguyên nhân của việc di sản chưa ñược khai thác 
ñúng mức cho mục ñích học tập, nâng cao dân trí ?

� Sự nhận thức cố hữu, phiến diện từ trước ñến nay 
không chỉ của công chúng mà cả của giới lãnh ñạo, các 
nhà giáo dục, rằng: bảo tàng và di tích chỉ là nơi giáo 
dục truyền thống, giáo dục lịch sử, nâng cao ý thức 
chính trị và ñạo ñức.chính trị và ñạo ñức.

� Bản thân những người nghiên cứu và quản lý di sản 
cũng chưa biết cách tạo ra các công cụ giúp cho xã hội 
khai thác tốt nhất hệ thống các di sản mà mình ñã, ñang 
nghiên cứu và quản lý. 



Nguyên nhân về phía các bảo tàng và di tích

� Thiếu thông tin cho các hiện vật trưng bày trong bảo tàng, các 
thông tin cần biết về di tích và các giá trị văn hóa phi vật thể gắn 
liền với nó.

� Chưa coi trọng các giá trị tri thức dân gian ñược kết tinh trong 
các nghề nghiệp như trồng lúa, ñánh cá, trong các nghề thủ 
công truyền thống cũng như văn nghệ dân giancông truyền thống cũng như văn nghệ dân gian

� Trưng bày kém, thiếu hấp dẫn. 

� Công tác truyền thông và marketting yếu. Mới chỉ chú trọng 
“hướng ngoại” mà ít chú ý “hướng nội”.

� Chưa quan tâm ñến việc xây dựng và mở rộng các website



Nguyên nhân về phía nhà trường, ngành giáo 
dục

� Chưa coi trọng việc dạy học sinh biết cách học những gì 
ở xung quanh ta; học qua kinh nghiệm của những người 
nắm giữ di sản và cuộc sống của những người gần gũi , 
bên cạnh chúng ta;  học các di sản gần gũi với học sinh 
và ở ngay xung quanh trường.và ở ngay xung quanh trường.

� Tiếp cận khai thác bảo tàng, di tích ña phần thiếu tính sư 
phạm.Phần lớn mang tính hình thức.

� Thiếu kỹ năng, công cụ và phương pháp ñể sử dụng và 
khai thác các giá trị di sản trong học tập và giảng dạy 
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3. Một số kinh nghi ệm ñầu tiên v ới việc tiếp 
cận di s ản trong h ọc tập suốt ñời ở Việt 
Nam



Bảo tàng Dân tộc học VN

� ðã chú trọng ñến thông tin cho HV trưng bày: tạo ñược 
3 cấp ñộ thông tin, bao gồm bài viết giới thiệu chung cho 
cả phần trưng bày, bài viết giới thiệu chung cho từng tủ 
trưng bày và chú thích giới thiệu từng hiện vật (từ 1997). 

� Là bảo tàng ñầu tiên ñưa ra kinh nghiệm về mối quan 
tâm ñến việc công chúng học bằng cách trải nghiệm. Mà 
trải nghiệm trong chính trưng bày và các hoạt ñộng 
thường xuyên của Bảo tàng là một trong những ñiểm 
quan trọng ñể khai thác các giá trị di sản trong quá trình 
học tập suốt ñời



Chương trình dành cho trẻ em và 
gia ñình: Trẻ em và Cây thuốc Nam

Trưng bày và giao lưu 
với người La Ha



� Bảo tàng DTH VN cũng thường tổ chức các cuộc 
thuyết trình, tọa ñàm của các chuyên gia gắn với các 
trưng bày hay hoạt ñồng trình diễn, biểu diễn.

� Tuy nhiên cử tọa vẫn thường chỉ là sinh viên ñược 
mời theo thông báo cho lớp, cho trường mà chưa lôi 
cuốn ñược ñông ñảo công chúng kháccuốn ñược ñông ñảo công chúng khác



Một số dự án về GDDS

� Chương trình Văn hóa của Văn phòng UNESSCO tại Hà 
Nội cũng ñã khuyến khích thực hiện một số dự án học 
tập và giáo dục di sản với các ñối tác khác nhau ở Việt 
Nam.



Dự án “Crafts in classroom” thực hiện 2003và 2004

� Dự án phối hợp với BTDTHVN 
tổ chức các lớp học cho thanh 
thiếu niên. Thông qua các lớp 
này, các em ñã ñược  hướng 
dẫn tham quan, tự khảo sát 
làng gốm Phù Lãng, tiếp xúc 
phỏng vấn với những người 
thợ gốm trong làng, học kỹ thợ gốm trong làng, học kỹ 
thuật truyền thống nặn gốm và 
trang trí trên ñồ gốm của thợ 
thủ công từ làng gốm Phù 
Lãng và một nghệ sĩ làm gốm 
chuyên nghiệp



Dự án Dự án phát triển du lịch bền vững ở
Quảng Nam (2009 – 2011)

Lớp hướng dẫn làm các mẫu 
mã mới cho các sản phẩm thủ 
công cho nhiều ñối tượng khác 
nhau 



Dự án: “Liên kết với nhà trường phát triển giáo dục di sản 
ở bảo tàng, di tích và các ñiểm văn hoá - lịch sử ở Hà Nội” 
(2010-2011).

� Mục tiêu lớn nhất của dự án là 
tạo ra một phương thức mới 
ñể nhà trường, ngành giáo dục 
khai thác một cách hiệu quả 
các bảo tàng, di tích và các 
ñiểm văn hoá-lịch sử ở gần ñiểm văn hoá-lịch sử ở gần 
hay ở xung quanh nhà trường.

Một nhóm dự án tìm hiểu về di sản 
chùa Láng ñể tích hợp vào 
chương trình học tập cho học sinh 
lớp 1



Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam 

� Mở rộng website về di sản.
� Trung tâm xây dựng một trang thông tin ñiện tử tổng hợp 

(cpd.vn) nhằm: 
(i) Tạo một cơ sở tư liệu, dữ liệu phục vụ trên mạng cho các 

hoạt ñộng nghiên cứu, học tập, cho học sinh, sinh viên,nhà 
văn, nhà nghiên cứu lịch sử và những ai quan tâm tới lịch 
sử của ñất nước, của các ngành khoa học thông qua di 
văn, nhà nghiên cứu lịch sử và những ai quan tâm tới lịch 
sử của ñất nước, của các ngành khoa học thông qua di 
sản của các nhà khoa học. 

(ii) Mở ra các cấp thông tin cho ñộc giả trong và ngoài nước 
tìm hiểu về sự phát triển của các ngành khoa học thông 
qua di sản của các nhà khoa học.

(iii) Tạo một diễn ñàn giao lưu, trao ñổi về các nhà khoa học



Kết luận

� Phần lớn các hoạt ñộng giáo dục thông qua 
di sản và bảo tàng mới dừng lại ở ñối tượng 
là học sinh và thế hệ trẻ. ða phần các bảo 
tàng còn chưa làm tốt công tác này; chưa có tàng còn chưa làm tốt công tác này; chưa có 
người và tổ chức chuyên trách cho công tác 
phát triển các chương trình giáo dục ở bảo 
tàng.



Cần nhận thức ñược:
� giáo dục di sản không phải chỉ là giáo dục 

truyền thống, lịch sử mà là sự giáo dục ña 
dạng, cả khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã 
hội; 

� giáo dục di sản có khả năng tích hợp với 
nhiều môn học khác nhau trong nhà trường. nhiều môn học khác nhau trong nhà trường. 

� Giáo dục di sản khuyến khích cả sự kết nối 
giữa các thế hệ, học sinh với phụ huynh, với 
các tình nguyện viên và những người nắm 
giữu di sản ñịa phương…



Nhà trường và ngành giáo dục

� Chưa làm tốt việc khai thác bảo tàng, chủ yếu là 
hình thức, chưa biết lấy bảo tàng là nơi tích hợp cho 
việc củng cố và mở rộng kiến thức tất cả các môn 
học trong nhà trường. 
Vì vậy, ngành giáo dục cần thay ñổi lại căn bản � Vì vậy, ngành giáo dục cần thay ñổi lại căn bản 
cách tiếp cận với bảo tàng và di sản. Có vậy mới có 
thể ñào tạo ñược một thế hệ mới có phương pháp 
tiếp cận ñúng ñắn/ hợp lý với di sản và bảo tàng, 
giúp cho họ một công cụ, một phương hướng ñể 
học tập suốt ñời.



Các bảo tàng và di tích

� Làm thế nào ñể những người lớn tuổi tự nguyện ñến với 
bảo tàng ? Làm thế nào ñể có nhiều gia ñình ñưa con 
em ñến bảo tàng, di tích và các di sản khác ?  Ở ñây vẫn 
còn nhiều lúng túng và chưa ñược quan tâm ñúng mức. 

ðiều quan trọng hàng ñầu hiện nay là cần có biện pháp � ðiều quan trọng hàng ñầu hiện nay là cần có biện pháp 
nâng cao chất lượng trưng bày và hàm lượng thông tin 
trong các bảo tàng và di tích, làm cho những nơi này 
không những thực sự hấp dẫn, cuốn hút người xem mà 
còn  là những trường học thực tế ñể bất cứ ai ñến ñó 
cũng có thể học ñược những ñiều rất bổ ích cho cuộc 
sống, công việc của mình



� Một trong những vấn ñề cấp bách ñặt ra hiện nay là phải 
cấp tốc xây dựng/thiết lập phương pháp tiếp cận học tập 
suốt ñời cho người lớn ñối với các loại hình di sản và 
bảo tàng. 

� Hiện  chưa có một tổ chức nào ñứng ra nghiên cứu, xây � Hiện  chưa có một tổ chức nào ñứng ra nghiên cứu, xây 
dựng và thiết kế những bộ công cụ nhằm hướng dẫn 
khai thác các giá trị di sản, bảo tàng một cách hữu hiệu 
nhất phục vụ cho việc học tập suốt ñời  v.v



� Tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao nhận thức xã 
hội, của mỗi người về những cơ hội học tập thông qua di sản và
bảo tàng. 

� Cần thiết phải sớm xây dựng một số mô hình học tập suốt ñời 
cho người lớn ở các môi trường khác nhau (như nông thôn, 

Ngành Văn hóa và ngành Giáo dục cần phối hợp ñể phát triển 
không những về chương trình, phương pháp mà cả về nguồn 
nhân lực thực hiện ñể:

cho người lớn ở các môi trường khác nhau (như nông thôn, 
thành phố, ven biển, miền núi, các dân tộc…) thích hợp với các 
loại hình khác nhau như di tích, bảo tàng, di sản thiên nhiên và 
những di sản sống hoạt ñộng từ các ngành nghề, lĩnh vực khác 
nhau. Từ những mô hình này, rút kinh nghiệm mà mở rộng dần 
ra trong cả nước. 



� Việc học này có thể ở mọi nơi, mọi lúc và thích hợp 
mà không phân biệt trình ñộ, lứa tuổi, giới tính, dân 
tộc. Cơ hội ñể nâng cao tri thức qua di sản là rất lớn 
vì vậy có thể ñưa ra một thông ñiệp mới cho xã hội 
là:  

“Hãy nắm lấy cơ hội nâng cao dân trí
từ các di sản và bảo tàng”.



Một số giải pháp mang tính ñịnh hướng

� Giải quyết vấn ñề khái niệm, nhận thức: thế nào là học suốt ñời; 
phương pháp học tập và học tập suốt ñời từ bảo tàng, từ di sản. 
Bộ Giáo dục, UNESCO cần có công cụ và chiến lược truyền 
thông về vấn ñề này.

� Mọi thiết chế văn hóa quản lý di sản nhất thiết phải có chương 
trình giáo dục, phải coi việc nghiên cứu xây dựng chương trình 
giáo dục là nhiệm vụ hàng ñầu ñể triển khai chiến lược học suốt 
trình giáo dục, phải coi việc nghiên cứu xây dựng chương trình 
giáo dục là nhiệm vụ hàng ñầu ñể triển khai chiến lược học suốt 
ñời.

� Thiết lập mạng lưới hợp tác giữa các cơ quan giáo dục và văn 
hóa ñể thực hiện chiến lược học suốt ñời.

� Ngành Bảo tàng phải phát triển, kiện toàn củng cố về loại hình 
bảo tàng, chất lượng bảo tàng và nguồn lực con người cho việc 
thực hiện chiến lược học suốt ñời. 


