
Giáo sư có suy nghĩ gì về hiện tượng 
nhiều học sinh, sinh viên không hào 
hứng học môn lịch sử?  

Dạy và học môn lịch sử hiện nay ở bậc 
phổ thông lẫn bậc đại học hoặc ở các 
trường chuyên nghiệp không được 
nhiều người học quan tâm là một thực 
tế. nhưng để giải thích hiện tượng ấy 
thì quả thực cho đến nay chưa có một 
công trình nào nghiên cứu sâu sắc để 
đưa ra những luận giải thật thuyết phục. 
tuy nhiên, có thể không khó để nhận ra 
rằng hiện nay phương pháp giảng dạy, 
môn lịch sử cũng như các môn khoa 
học xã hội nói chung đã lạc hậu.

Giáo sư có thể cho biết cụ thể hơn?

như chúng ta đã biết, việc học tập một 
môn học nào đó điều cốt yếu không 
phải là ở những kiến thức cụ thể, nhất 
là ở thời đại tin học. tri thức cụ thể của 
nhân loại là vô tận. nếu chúng ta yêu 

cầu người học phải ghi nhớ trong đầu 
tất cả những kiến thức đó đều là không 
tưởng, vả lại những kiến thức ấy của 
người cung cấp kiến thức chưa hẳn đã 
chuẩn xác. Điều quan trọng bậc nhất là 
truyền cho người học niềm ham mê học 
tập môn học, dạy cho người học những 

công cụ để có thể tự tìm hiểu, nghiên 
cứu những tri thức liên quan tới môn 
học ấy. cho nên, phương pháp dạy và 
học là quan trọng hàng đầu, chứ không 
phải là những kiến thức cụ thể. 

theo lối học “tầm chương trích cú” 
truyền thống, khi mà tri thức còn ít, 
cách thức trang bị kiến thức còn thô sơ, 
những lượng kiến thức cụ thể được coi 
là tiêu chuẩn đánh giá trình độ. chính vì 
vậy mà trong các kì thi đều đưa ra các 
câu hỏi kiểm tra những kiến thức cụ thể 
đã được trang bị. Đấy không phải chỉ là 
vấn đề của sử học mà còn là hạn chế 
chung của khoa học xã hội nhân văn mà 
chúng ta chưa thoát ra được. cách dạy 
này không còn phù hợp với xu thế phát 
triển của thời đại ngày nay và đang tỏ ra 
bất cập, làm cho người học ngao ngán, 
chán nản. mặt khác người chuẩn bị kiến 
thức để trang bị cho học sinh chưa chắc 

người yêu nước:

Không thể Dửng Dưng với truyền thống

vì Sao ngành Sử học hiện 
nay Không Được Xã hội 
Quan tâm Đúng mức ? Phải 
chăng môn học này Không 
còn PhÙ hợP hay cách Dạy 
và học Sử Đã lỗi thời ? trong 
Bối cảnh như vậy, việc Đổi 
mới Phương thức Dạy và học 
môn Sử có ý nghĩa như thế 
nào? gS.tSKh vũ minh giang, 
Phó giám Đốc ĐhQghn có ý 
Kiến về vẤn Đề này.

giáo Dục
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đã lựa chọn được những kiến 
thức hay nhất, chính vì vậy 
khó tạo sự hứng thú đối với 
học sinh trong việc học để 
nhớ. Ở các nước tiên tiến, đối 
với khoa học lịch sử, người học 
chỉ phải nhớ những kiến thức 
cơ bản. Bất cứ một giai đoạn 
lịch sử nào cũng có một số sự 
kiện cơ bản không thể quên. 
người chuẩn bị chương trình, 
người dạy phải tìm ra những 
sự kiện tiêu biểu, quan trọng, 
nếu không biết hoặc nhớ sai 
thì sẽ làm hỏng tất cả những 
tri thức khác. Đó mới là những 
kiến thức cơ bản. Điều quan trọng nhất 
là người dạy phải xác định phương pháp 
dạy, kết hợp với hệ thống bổ trợ để tạo 
hứng thú cho người học, khiến người 
học yêu thích môn học đó. 

như chúng ta đã biết, quá khứ là cả một 
kho kinh nghiệm với biết bao nhiêu sự 
kiện, diễn biến, tình tiết hấp dẫn. việc 
chọn ra những sự kiện cốt yếu và dạy 
cho người ta yêu tìm hiểu lịch sử rõ ràng 
hiện nay chúng ta chưa chú ý, thậm chí 
chưa để tâm đến. rồi hệ thống bổ trợ 
như bảo tàng, hay các cách thức truyền 
tải khác như nghệ thuật điện ảnh, tiểu 
thuyết thì còn quá thiếu.

Khoa học lịch sử còn có sứ mệnh giáo 
dục ý thức công dân, là phương tiện để 
giúp ta dung dưỡng tinh thần và lòng 
yêu nước, yêu văn hóa dân tộc, truyền 
cho người học tình cảm, nhiệt huyết với 
lịch sử dân tộc, yêu dân tộc. Không thể 
nói rằng một người nói là yêu nước mà 
lại ghẻ lạnh với lịch sử dân tộc, dửng 
dưng trước truyền thống của cha ông. 
Để làm cho người học hiểu được ý nghĩa 
này đôi khi người dạy cũng không chú 
ý lắm mà chỉ giảng dạy những bài học 
lịch sử, những ý của người này, người 
kia, hay của thầy, rồi bắt người học chôn 
chặt những phân tích, ý nghĩa đó, chứ 
chưa phải là truyền cho người ta tình 
cảm yêu thích môn học.

Kì thi tuyển sinh đại học vừa qua đã có 
hàng nghìn điểm 0 môn Lịch sử, ý kiến 
của Giáo sư về vấn đề này?

trước thực tế điểm thi môn lịch sử đạt 
kết quả rất thấp của kì thi tuyển sinh 

đại học vừa qua có người cho là bình 
thường, nhưng quan điểm của tôi thì 
khác. trong một kì thi quốc gia thì bất 
kì một lĩnh vực nào đó có hàng nghìn 
điểm 0 đều đáng báo động. Bởi thí sinh 
đã có một khoảng thời gian chuẩn bị rất 
kĩ cho môn học đó. như vậy, hàng nghìn 
thí sinh, không làm được tí gì thì phải 
nghiêm túc xem xét lại từ cách dạy, cách 
học và cách đánh giá, chứ không thể chỉ 
đơn giản trách người học. 

hàng nghìn điểm 0 môn Sử thì mức độ 
báo động lại còn nghiêm trọng hơn. 
lịch sử không chỉ là một môn học thông 
thường mà là một khí cụ dung dưỡng 
tình cảm đối với dân tộc, đối với đất 
nước mình. hàng nghìn người không 
thể trả lời được đề thi phải coi là rất bất 
thường.

 Phải chăng Nhà nước cần có những 
chính sách ở tầm vĩ mô để giúp những 
người làm Sử yên tâm với nghề?

hiện nay, xã hội bị đồng tiền chi phối 
vì nhu cầu mưu sinh, học xong ai cũng 
mong có việc làm tốt và được trả lương 
cao. những ngành quản trị kinh doanh, 
ngân hàng, kinh tế,… có nhiều cơ hội 
tìm việc và được trả lương đúng, đủ, cho 
nên ai cũng đổ xô đi học những ngành 
đó. Đấy chưa phải là một xã hội. Xã hội 
phải có nền tảng đạo đức, văn hóa và 
rất nhiều lĩnh vực khác nữa. vì vậy, nhà 
nước phải có sự điều chỉnh thế nào để 
những người làm việc không trực tiếp 
kiếm ra tiền mà có những đóng góp, 
những giá trị nhất định vào sự phát triển 
chung của xã hội. hiện nay chúng ta 
chưa làm được việc đó. tôi nghĩ rằng đã 

đến lúc phải có một chương trình 
Quốc gia đối với khoa học cơ bản, 
khoa học xã hội và nhân văn, trong 
đó có môn lịch sử để có sự điều tiết 
trong tổng thu nhập của xã hội. Đây 
là một thực trạng đáng báo động 
trước một hiện tượng lệch lạc là cả 
xã hội đổ xô vào những lĩnh vực có 
thể kiếm được tiền ngay mà không 
chú ý tới tính phát triển bền vững 
của một quốc gia, của một dân tộc.

Vậy đâu là giải pháp căn bản để 
khắc phục thực trạng đó, thưa Giáo 
sư? 

cần tăng cường hơn nữa về 
phương pháp nghiên cứu. Phải coi 

lịch sử là thực thể khách quan, là đối 
tượng nghiên cứu của một khoa học. 
Để tiếp cận được đối tượng khách quan 
phải có những phương pháp nghiên 
cứu phù hợp. Phương pháp đã được 
Khoa lịch sử, trường ĐhKhXh&nv, 
ĐhQghn thực hiện.

cùng với việc dạy và học, nhà nước 
cũng cần phải tăng cường hệ thống bổ 
trợ, đầu tư thích đáng cho việc làm phim 
lịch sử, đầu tư, trang bị hệ thống bảo 
tàng hấp dẫn và nhiều hình thức khác,...

việc tổ chức thi môn lịch sử cũng cần 
thay đổi theo hình thức đánh giá năng 
lực, tư duy phân tích của người học thay 
vì kiểm tra kiến thức của họ. vừa qua, 
ĐhQghn đã xây dựng đề án chuyển 
hình thức thi kiểm tra kiến thức sang 
hình thức thi đánh giá năng lực và đã 
được thử nghiệm trong kì thi tuyển sinh 
sau đại học đợt 1 năm 2011, đây là bước 
tiến vô cùng quan trọng trong việc đánh 
giá năng lực của học sinh.

trong chuyến thăm và làm việc với 
ĐhQghn, Phó thủ tướng nguyễn thiện 
nhân cũng đã chỉ đạo xây dựng một 
Đề án Quốc gia về khoa học xã hội và 
nhân văn, trong đó có lịch sử. Đây là dịp 
để chúng ta đổi mới một cách căn bản 
việc dạy và học môn lịch sử và phát triển 
khoa học lịch sử.

Xin cảm ơn Giáo sư!

tuệ anh (thực hiện)

giáo Dục

>> gS.tSKh vũ minh giang

27                 Số 246 - 2011


