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1. Mở đầu 

 Khi nói đến “thể tài du ký” cần nhấn mạnh hơn ở phía đề tài, phía nội dung và cảm 
hứng nghệ thuật người viết. Thu hút vào địa hạt du ký có các sáng tác chủ yếu bằng bài văn 
xuôi theo phong cách ký, ký sự, ghi chép, hồi ức về các chuyến du ngoạn, các điểm du lịch, 
di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và còn liên quan tới nhiều phương diện văn hóa học, xã 
hội học, dân tộc học khác nữa,… [3, tr.75-76].  

Xã hội Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI hiện nay có sự tương 
đồng trước hết ở xu thế hiện đại hóa, mở rộng giao lưu và hội nhập giữa các vùng miền 
trong nước cũng như trong khu vực và mở rộng quan hệ Đông - Tây. Theo xu thế phát triển 
chung, nhu cầu hiểu biết, khám phá những vùng đất mới ngày càng gia tăng và trở thành 
động lực thúc đẩy hoạt động du lịch, đặc biệt với giới hữu sản và tầng lớp trí thức. Thực tế 
điều kiện xã hội ở hai giai đoạn này cho phép một bộ phận dân chúng có thể nghĩ tới các 
chuyến du lịch, thực hiện những chuyến xê dịch, tham quan những vùng đất mới, những nơi 
danh lam thắng cảnh, đáp ứng nhu cầu giải trí và nghỉ dưỡng, ĐI và XEM,… Đặt trong 
tương quan chung, định hướng giáo dục “Học đi đôi với hành, lý luận đi đôi với thực tiễn” 
đã được hiện thực hóa và để lại dấu ấn sắc nét trong thể tài du ký giai đoạn nửa đầu thế kỷ 
XX, thực sự có ý nghĩa bài học kinh nghiệm cho người Việt Nam thế kỷ XXI… 

2. Trong dòng văn du ký gắn với nhà trường, các chuyến đi thực tế, trại hè, kỳ nghỉ cuối 
tuần đều thể hiện rõ vai trò chủ thể - người thầy. Trong giới hạn cụ thể, mục đích các 
chuyến đi chủ yếu có ý nghĩa trải nghiệm thực tế, du ngoạn, gắn việc “học” với “hành”, mở 
rộng sự hiểu biết cho hội đoàn, học sinh, sinh viên. Vai trò chủ thể - người thầy thể hiên 
ngay từ công việc tổ chức các chuyến đi, việc định hướng viết thu hoạch chuyến đi thực tế 
và trực tiếp tổng thuật, viết và liên hệ in tác phẩm du ký. 

Trước hết, có thể lý giải căn nguyên sự phát triển của dòng văn du ký gắn với nhà 
trường giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX từ hai đặc điểm chính. Thứ nhất, bản thân sự phát triển 
của đời sống xã hội, sự định hướng đường lối tổ chức ngành du lịch chí ít từ năm 1929: 
“Nhà nước đặt ra Phòng Du lịch để dẫn đường chỉ lối cho các nhà du lịch, tu bổ những nơi 
danh lam thắng cảnh để cho khách du lịch tiện đến xem” [10, tr.1]; việc mở rộng tuyên 
                                                 
*  Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Văn học. 
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truyền, quảng cáo hoạt động du lịch, trong đó có phản bác lối học cũ và khuyến khích lối 
học mới cho đối tượng học sinh: 

“Ngồi trong bốn vách nhà trường mà đọc: Đông Dương là một doi đất hình chữ S; bắc 
giáp Tàu, đông giáp biển Đại Thanh và vịnh Xiêm La, v.v. Học như vậy, tưởng các trò, 
không trò nào là không biết, nhưng chỉ biết xứ Đông Dương lớn bằng trang giấy, chỉ biết 
Đông Dương có núi cao, sông rộng, mà cao rộng ấy cũng không ngoài một cái vết mực trên 
địa đồ. 

Cái cách học địa dư ấy đối với các trò em thời cũng được, nhưng đến lúc lớn lên, sự 
kiến thức cần phải rộng xa ra, chứ không phải lẩn quanh bốn vách nhà trường nữa được. 
Phải thấy cho biết sông Nhị Hà sao mà kêu “sông đỏ”, dải núi Hoành Sơn dài mà dài bao 
nhiêu? Cái tầm con mắt bấy giờ quyết phải cho rộng hơn tầm con mắt lúc cập sách đi học, 
vì đã là người thanh niên rồi. 

Học rộng thấy xa không phải cặm cụi đọc hết đống sách này qua chồng sách khác mà 
lại cần phải đi du lịch cho am hiểu thế thái nhân tình” [13, tr.1]… 

Thứ hai, tác động của quan niệm, nhận thức, đường lối giáo dục kiểu mới được các nhà 
hoạch định chính sách, quản lý giáo dục và nhà giáo từ chính quốc Pháp chuyển giao, vận 
dụng, xác lập, xây dựng ở Việt Nam. Hãy nghe ông Le Breton*, Đốc học Trường Quốc học 
và Sư phạm Huế (Nguyên Đốc trường Cao đẳng Tiểu học Vinh) trân trọng viết Lời tựa cho 
bài tổng thuật Các nơi cổ tích đất Nghệ Tĩnh của nhà giáo Nguyễn Đức Tánh, trong đó ông 
thông tin, truyền bá, giảng giải kiến thức và phương pháp học tập liên quan đến năng lực 
trải nghiệm và đặc điểm lối văn du ký: “Ở bên Pháp, có những lớp học ở ngoài nhà trường, 
gọi là lớp học lộ thiên, lời huấn thị của Bộ học đặt tên là “Cuộc du hành của học trò” 
(Classes-promenades scolaires). Tôi muốn đặt tên là “Du lịch học khóa” (Classes-
promenades), cho nó rõ cái tính cách là một học khóa chính thức. Lại có cái tính cách bắt 
buộc nữa, bởi thế nên hành trình mỗi cuộc đã định từ trước, cuộc nào cũng có dự bị sẵn 
sàng cả; mỗi lần đi chơi là có giảng nghĩa ở ngay chỗ đến chơi đó, đến khi về trường phải 
làm bài thuật lại, bài thuật ấy cũng có tính cách phân minh như mỗi bài luận Pháp văn vậy. 
Cuộc du lịch học khóa là chủ để dạy học hơn là chủ về tiêu khiển, trong chương trình của 
ông Đốc trường đặt ra đã định rõ ràng như thế. Cho học trò đi chơi như thế, tức là đem cái 
học phổ thông mà khuôn vào trong hoàn cảnh thực tế vậy”…; ông nhấn mạnh lợi ích của 
lối học trải nghiệm thực tế từ khả năng tương tác thầy - trò, việc nâng cao nhận thức và sự 
phối hợp toàn diện các kỹ năng: “Cuộc du lịch học khóa tổ chức theo tôn chỉ đó thời vừa 
làm cho sáng thêm và vừa làm cho mạnh thêm các môn học trong chương trình Nhà nước 
(cách trí, văn chương, kỹ nghệ, v.v.). Hình như đem chương trình ra mà kinh nghiệm, quan 
sát tư tưởng ở trước ngay sự thực, và nhân đó Bác vật quán của Nhà trường cũng thêm được 
nhiều tài liệu quý (như các khoáng vật, các sản vật về canh nông, về kỹ nghệ bản xứ, những 
                                                 
*  Le Breton, họ tên đầy đủ Hippolyte Le Breton (1881-?): Người Pháp, từng học Trường Đại học Sư phạm 

Rouen, nhiều năm dạy học tại Nghệ An - Việt Nam (1908-1936). Đã xuất bản công trình địa chí tiếng Pháp 
Le vieux An Tinh (An Tĩnh cổ lục) (1936); dịch in tiếng Việt (2001 và 2014),…  
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di tích về lịch sử, về mỹ thuật, v.v.). Xem những bài thuật của học trò thì mới biết cuộc du 
lịch học khóa này ích lợi là dường nào. Lợi về đường trí dục là lời lẽ đích xác, sáng sủa, vừa 
văn vẻ và vừa thành thực, trình độ cao hơn là các lối làm luận Pháp văn khác. Cho học trò 
đứng trước ngay sự vật hiển nhiên, thì danh từ, cú điệu về Pháp văn có khiếm khuyết cũng 
có thể tăng bổ ngay được. Về đường đức dục thì cuộc du lịch học khóa có thể bổ trợ cho bài 
học luân lý được: học trò đi chơi các miền nhà quê kẻ chợ như thế mới biết cái đời người 
làm ruộng, làm thợ là đáng tôn trọng. Ông Đốc cũng có thể biết học trò hơn, vì đi ra ngoài 
thì không có bó buộc như ở nhà trường, cái chân tướng mỗi người thế nào nó lộ ra ngay. 
Lại đối với sức khỏe học trò, những cuộc đi chơi như thế này cũng có bổ ích lắm… Coi đó 
thì biết cuộc du lịch học khóa mà khéo tổ chức thì vừa có ích lợi về đức dục, trí dục và thể 
dục vậy. Cứ như ý tôi thì trong chương trình học không có môn nào bổ ích về khắp các 
phương diện bằng các cuộc du lịch học khóa này”...; tiếp theo là việc xác định các mối quan 
hệ Nhà trường – Gia đình – Xã hội, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò người thầy và phân 
công, xác định trách nhiệm từng người thầy cụ thể: “Có nhiều người phụ huynh học trò 
không hiểu sự ích lợi đó. Bởi thế nên tôi muốn nhờ ông chủ báo Nam phong đăng những 
bài kỹ thuật về các cuộc du lịch học khóa của học trò Trường Vịnh trong năm học 1927-
1928, để cho các nhà phụ huynh ấy được rõ. Lời kỹ thuật bằng chữ Quốc ngữ cho ai cũng 
có thể đọc được, không phải là dịch những bài của học trò; chính là tự tay ông Tú tài 
Nguyễn Đức Tánh, giữ chức Giám thị ký túc xá ở Trường Vịnh, soạn ra, thuật đúng như 
cuộc đi chơi. Ông Tú Tánh coi việc tổ chức các cuộc du lịch về phong tục và lịch sử. Trước 
ngày học trò đi, ông đến tận nơi để xem xét trước, rồi hôm đi thì chính ông làm hướng đạo. 
Hôm đi thì có ông Đốc cùng với ông Lê Văn Bích là Tổng Giám thị. Cuộc đi Nam Đàn là 
do ông Giám thị Nguyễn Văn Huệ tổ chức, ông là người vùng đó. Cuộc đi Phụng Công là 
một người học trò định hành trình” [14, số 135, tr.466]… 

Có thể khẳng định ý kiến ông Đốc học Le Breton cách ngày nay gần một thế kỷ vẫn 
còn nguyên tính thời sự, thậm chí nhiều nội dung vẫn còn là câu chuyện ở phía trước. 

3. Định lượng vai trò tác giả - nhà giáo, tác giả - học sinh, sinh viên, ký giả - nhà hoạt động 
xã hội liên quan đến dòng du ký nhà trường có thể kể đến các trường hợp tiêu biểu: Phạm 
Quỳnh với Một tháng ở Nam Kỳ (1918), Chơi Lạng Sơn – Cao Bằng (1925); Đông Hồ với 
Thăm đảo Phú Quốc, Nguyễn Thế Xương với Mấy ngày chơi Thất Khê và Yên Sơn với 
Học Trường Sư phạm Hà Nội (1927), Nguyễn Đức Tánh với Các nơi cổ tích đất Nghệ Tĩnh 
(1928-1929), Đông Hồ và Nguyễn Văn Kiểm với Cảnh vật Hà Tiên (1930), Huỳnh Thị Bảo 
Hòa với Bà Nà du ký (1931), Trúc Phong với Tết chơi biển (1934), Thanh Cần với Trên Ấn 
Độ Dương và Phan Hữu Hài với Sài Gòn – Tân Gia Ba – Nam Dương quần đảo (1936), 
Minh Tuyền với Thăm trại thanh niên Tương Mai và Vô Ngã với Cuộc hành hương đền 
thờ cụ Nguyễn Trãi, một vị anh hùng có công lớn giúp vua Lê trong cuộc bình Ngô (1942), 
Vu Ngã với Một vài kiến văn trong dịp đi thăm làng Bối Khê (1943), v.v.  

3.1. Trong số các du ký liên quan đến nhà trường có chủ điểm ưu tiên tìm về môi trường 
sinh thái tự nhiên và viết về thiên nhiên, các vùng núi non, sông biển, hang động,… 
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Trong du ký Thăm đảo Phú Quốc, Đông Hồ (Lâm Tấn Phác, 1906-1969) xác định rõ 
mình là nhà giáo, nhấn mạnh lý do chuyến đi: “Chúng tôi đi kỳ này là nhân dịp đi chấm thi 
bằng Sư phạm ở trường Cửa Cạn, có quan Đốc học Phạm Quân là tình thầy trò, Nguyễn 
Quân là tình bạn thân và có Trúc Hà cùng theo là tình trong quyến thuộc” [5, tr.531]… 
Chuyến đi bắt đầu bằng ô tô, khởi hành từ Hà Tiên ngày 17 tháng 11 năm Đinh Mão (10-
12-1927), đi qua Cần Giọt, Hòn Ráng rồi chuyển tàu thủy đi Phú Quốc. Tại Phú Quốc đoàn 
nhà giáo làm việc và qua thăm Dương Đông – Giếng Tiên – Suối Đá – Suối Mây – Cửa 
Cạn – Cửa Dương – miếu Lăng Ông – chùa Sùng Hưng – chùa Quảng Tế – Hàm Ninh – 
Bãi Bổn – Ghềnh Gió rồi lên tàu trở về… Tuy không phải dẫn học trò đi thực tế nhưng 
Đông Hồ cho biết sơ lược hoạt động của nhà trường tiểu học nơi đây: “Phú Quốc có ba 
trường sơ đẳng tiểu học, tại Dương Đông đây một trường có hai ông giáo là ông Nguyễn 
Văn Ninh và ông Nguyễn Văn Mẫn dạy; ở Cửa Cạn có một trường ông Nguyễn Tấn Phát 
dạy, và ở Hàm Ninh (Bãi Bổn) một trường, ông Nghiêm Văn Đại dạy. Học trò ở đây lâu 
ngày được có quan Đốc học và các thầy giáo đến thăm trường một lần nên cậu nào cậu ấy 
đều có vẻ vui mừng. Nhiều cậu trông cũng đĩnh ngộ, sáng sủa, đối đáp đều được linh lợi 
mau mắn lắm. Quan Đốc học cho mỗi trường ít quyển sách quốc văn và nói vài điều về sự 
ích lợi học chữ Quốc ngữ, coi ai nấy cũng đều chú ý và hân hoan lắm. Truyền bá sự học 
Quốc ngữ trước phải nên cho phổ cập khắp trong dân gian rồi sau mới có hiệu quả được” 
[5, tr.536]… Đông Hồ đặc tả điều kiện lớp học và cách dạy vần chữ: “Sáng ngày 24 thăm 
trường học Bãi Bổn. Tường là vách đất đơn sơ thôi thì đã đành, duy có bàn học trò ngồi 
đóng khi cao quá, khi thấp quá, không hợp thức với học trò… Học trò ở đây học Quốc ngữ 
giỏi lắm. Ông Nghiêm dạy vần Quốc ngữ cho học trò rất kỹ về những dấu ngã. Hỏi cậu nào 
cậu ấy nói trúng phăn phắt. Viết Quốc ngữ mà những chữ dấu hỏi, dấu ngã ở Nam Kỳ ít ai 
lưu tâm lắm, nên không mấy người viết được đúng” [5, tr.547]… Và đây là lời kết cho một 
chuyến du ngoạn: “Rạng đông ngày 27 tháng 11 năm Đinh Mão (20-12-1927) tàu về đến 
cửa Kim Dữ, mười ngày trải qua như trong chớp mắt, khách lữ hành mơ màng như người 
trong mộng. Đó là một cuộc nhân việc quan sai mà chuyển thành một cuộc đi chơi con 
con... Nay cầm bút chép nguyên chuyện thì đó cũng là ghi lại một cái cảnh lạ trong cuộc đời 
mình, chứ dám tưởng là một bài du ký về một cuộc du lịch hay một bài điều tra về một cuộc 
quan sát chi đâu” [5, tr.550]… 

Ở một trường hợp đặc biệt khác, trong thiên du ký ngắn gọn Tết chơi biển, ký giả Trúc 
Phong thông tin rõ mình là “Học trò Trí Đức học xá” - một trường tư thục ở Hà Tiên. Nhóm 
bạn có 9 người, rủ nhau đi thuyền chơi biển từ 4 giờ chiều ngày mồng một Tết đến sáng 
sớm ngày mồng sáu. Họ rời bến Đông Hồ, qua thăm Hòn Tre, thăm Hòn Đước, thăm Hang 
Tiền, thăm Hòn Nghệ (chỉ có 10 gia đình sinh sống), thăm Ba Hòn Đầm (gặp bà Ba Thạnh 
đã 59 tuổi đang khai hoang, làm vườn ở đây), qua Hòn Đụng, Hòn Chong rồi trở về bến cũ. 
Trúc Phong mô tả cuộc đi chơi biển ngày tết thật thú vị nhưng ấn tượng nhất là cái cách đi 
chơi: “Cái mà chúng tôi để ý biết thì từ ngày hôm qua đến nay, chỉ độc có một cánh buồm 
này ngoài biển khơi thôi. Không có bóng một chiếc thuyền nào khác cả. Còn nhớ: chiều 
hôm qua, lúc ra thuyền trên bờ Đông Hồ, khách qua đường có nhiều kẻ đứng lại xem. Họ 
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nghĩ gì? Chuyện đi thuyền đối với người Hà Tiên nào phải đâu là chuyện lạ mà họ cần xem 
xét suy nghĩ. Có lẽ là họ nghĩ cho bọn người nào đây dám bạo gan, vượt cái phong tục tự 
nghìn xưa để lại, không kiêng cữ ba ngày đầu trong năm, chưa cúng thần Hà Bá mà dám 
vượt biển ra khơi. Cái ý nghĩa ngày Tết, rằng hay thì thật là hay, nhưng trong cái tục lệ cũ 
kỹ cũng nên lọc lựa sửa đổi, cho hợp với thời đại và cho có lợi trong cuộc đời phấn đấu 
ngày nay” [11, tr.196]... Quả thật là một cách quan niệm mới mẻ, tân tiến của anh học trò 
ngày ấy về lễ tết và cuộc chơi những ngày tết trên đất Hà Tiên. Vẫn là ấn tượng về những 
đêm biển, Trúc Phong viết: “Khuya: một đám mây đen giăng trước mặt chúng tôi về hướng 
tây (…). Thời điểm sao thưa, cảnh Hòn Tre, một dải cao cao đen đen, nằm, hình bán 
nguyệt, trên mặt nước lờ mờ. Đàng xa, xung quanh chúng tôi, còn có những dải cao cao 
như thế, nhưng mờ hơn (…). Ôi! Cái đêm tình tứ! Bao giờ gặp lại cái đêm như đêm hôm 
nay nữa” [11, tr.194-200]… Vẫn là xúc cảm trước sóng nước vô cùng vô tận, Trúc Phong 
miên man suy tưởng: “Trước cái mênh mông trời biển này, lòng tôi vui lắm mà tưởng 
chừng bạn cùng thuyền cũng đều thế cả. Cái vui, tự mình cảm mà biết chứ không sao tả 
được, không biết vì đâu mà vui, mà vui như thế nào. Giữa khoảng lồng lộng bao la, trên 
một chiếc thuyền con, mới biết thân mình là nhỏ, là gợn bụi, là mảy lông, mới biết một cái 
chau mày của sóng nước đủ giết chết cả một thuyền, trăm ngàn những ai người vô phúc. 
Mà một lần lòng mình biết cảm trước cảnh trời đất bao la thì mình mới có tấm lòng thương 
nhân loại, thương non sông đất nước, mới có cái chí muốn ngang dọc, vẫy vùng, mới có 
tấm lòng rộng rãi như trời kia đất nọ, có cái gan thiết thạch để liệu chống chỏi với phong ba, 
để giữ mình trong cuộc sống còn, và để thương mình và bao nhiêu người đồng loại, đang 
lạc loài trong cõi phù sinh, mối sầu hãy gác” [11, tr.196-197]… Có thể coi như Trúc Phong 
đang truyền bá cái ý nghĩa của cuộc du lịch biển trên đất Hà Tiên ngày nào. Mà sóng nước 
Hà Tiên mênh mông thì muôn đời vẫn thế, mãi sau này rồi vẫn thế, trong cách nhìn của anh 
học trò Trúc Phong và tất cả chúng sinh [12, tr.21-38]… 

Trong tác phẩm Banà du ký, nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa (1896-1982) kể lại những điều 
mắt thấy tai nghe qua suốt nửa tháng du lịch – du chơi – điều dưỡng trên núi Bà Nà (theo 
cách đọc, cách viết ngày nay). Có thể thấy ngay trong những trang du ký tìm về thiên nhiên 
này vẫn thấy sự giao thoa, đan xen hình ảnh cuộc sống con người. Thêm nữa, du ký này mở 
ra phương thức giáo dục gia đình, người mẹ đưa các con đi nghỉ dưỡng, du ngoạn giữa mùa 
hè: “Nhà tôi vì hết phép nghỉ nên phải về trước, còn tôi ở lại, ngỗi rỗi dắt lũ trẻ đi chơi trong 
núi, đi chỗ nào cũng có đường sạch sẽ, sườn núi xắn làm đường, bạt đỉnh núi làm nhà, thật 
có công phu của nhà nước mới làm được vậy”; “Một buổi chiều tôi cầm sách ra đồi núi, 
ngồi dưới gốc tùng xem cho tĩnh mịch, bên mình có lũ trẻ lên 7 lên 8 chạy nhung nhăng hái 
hoa bắt bướm” [4, tr.555-558 ]... Với phụ đề Mấy ngày đăng sơn lên thăm núi “Chúa”, nữ 
sĩ nêu lý do cuộc du ngoạn cũng như các cách gọi tên và việc núi Bà Nà được vinh danh là 
núi “Chúa”; xác định cách đi và lối lên đỉnh núi cũng như cảm nhận của người ngày đầu đặt 
chân lên đỉnh non Bà Nà mà cảm giác như lạc giữa non tiên, giữa nơi non nước và bầu trời 
hòa nhập trong nhau; tìm hiểu các sự tích và truyền thuyết, truyền ngôn, giai thoại về 
chuyện vua Gia Long từng chạy chốn trên núi; chuyện nơi đây có “động tiên”, có tảng đá 
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“ông Phơi” to lớn dị thường, rộng ước mấy mẫu; chuyện có cặp rắn to gọi là ông “Cụt”, ông 
“Dài”; chuyện ông “Hang” là một hòn đá kỳ dị nằm dưới trũng núi,… nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo 
Hòa tiếp tục bộc lộ xúc cảm trữ tình và tỏ bày suy tư, chiêm nghiệm trước vẻ đẹp non nước 
Bà Nà và thế giới tự nhiên vô thủy vô chung. Sau khi ngợi khen về việc các ông chủ Pháp 
cho xây bể nước và kể lược qua một vài loài thảo mộc (rễ cây bông cỏ dùng làm thuốc nam, 
trúc hoa, vỏ ăn trầu, cây ngải cây trầm, cau rừng hột mây,…), vài loài động vật (sâu bọ, rắn, 
rết kỳ hình dị dạng; con rắn có bốn chân dưới bụng, miệng lại có râu, tựa như rồng con; 
giống sâu hễ động vào thì nó cuộn tròn lại như nửa hột đào, vỏ cứng mà đen, nhìn kỹ cũng 
không thấy đầu đuôi đâu cả; con cắc kè mà lại có cánh, bay nhảy trên ngọn cây rất giỏi,…), 
nữ sĩ kể lại một chiều lãng mạn đọc sách bên các con cùng cơn mưa bất chợt hay một sáng 
thảnh thơi ngắm hừng đông. Cuộc vui nào rồi cũng đến đoạn kết. Sau gần nửa tháng, nữ sĩ 
Huỳnh Thị Bảo Hòa từ biệt Bà Nà và tả cảnh ngày về với biết bao bâng khuâng, lưu luyến: 
“Tôi nhận cuộc nghỉ mát được biết một chốn danh sơn, không quản ngòi bút vụng về, cứ sự 
thực mà chép ra bài du ký này, xin giới thiệu cùng anh em chị em một cảnh Bồng Lai ở 
dưới trần thế này là phong cảnh núi “Chúa” đó” [4, tr.559]... 

3.2. Khác biệt hơn, có một chủ điểm du ký nhà trường hướng đến tìm hiểu, nâng cao vốn 
kiến thức về các danh nhân văn hóa, di tích lịch sử, đền chùa ở từng địa phương cụ thể. 
Cách thức đi và mục đích chuyến đi kiểu này thực sự phù hợp với điều kiện nhà trường, với 
phạm vi bộ môn địa phương học, với nhận thức và tầm hiểu biết lứa tuổi học sinh… 

Trong du ký trường thiên giàu chất khảo cứu thực địa Các nơi cổ tích đất Nghệ Tĩnh, 
ký giả - nhà giáo xác lập bảng “Phụ lục chương trình các cuộc du lịch học khóa về lịch sử”, 
chia thành ba nhóm di tích chính: Súng thần công cổ (gồm súng đồng và gang, ở 4 nơi) - 
Các đền đài, lăng tẩm (14 điểm di tích) - Các thành quách cổ (5 điểm di tích) và được sắp 
xếp cụ thể: 

“I. Súng thần công cổ 

a) Bằng đồng: 

1) 10 súng Hòa Lan, thế kỷ thứ 17, ở tòa sứ Nghệ 
2) 20 súng An Nam (đời Gia Long, Minh Mệnh), ở Võ Miếu tỉnh Nghệ 

b) Bằng gang: 

1) Ở trong thành Nghệ (đầu thế kỷ thứ 19) 
2) Ở thành Phủ Diễn (đầu thế kỷ thứ 19) 

II. Các đền đài, lăng tẩm 

1) Văn Miếu đời Lê (thế kỷ thứ 15- 16) ở Yên Trường 

2) Đền Hiển Quang và Tuyên Nghĩa ở Lam Thành (thế kỷ 15) 

3) Đền Nguyễn Biểu ở Lam Thành (thế kỷ 15) 
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4) Đền Am Hạ, Lam Thành (thế kỷ 15) 

5) Đền An Quốc, Lam Thành (thế kỷ 15) 

6) Đền Thái Phúc, thờ một ông tướng Tàu, ở Lam Thành (thế kỷ 15). 

7) Nguồn Hương Truyền, ở Lam Thành. 

8) Đền Mai Hắc Đế, có tượng Chiêm Thành, thế kỷ thứ 7, ở Nam Đàn. 

9) Đền Thục An Dương Vương ở Mộ Dạ Sơn (thế kỷ thứ 3 trước Gia Tô) 

10) Mộ Cụ Nguyễn Xí, ở Thượng Xá (thế kỷ thứ 15) 

11) Mộ Cụ Nguyễn Du, ở Tiên Điền (thế kỷ thứ 19) 

12) Đình Hoành Sơn, huyện Nam Đàn (thế kỷ thứ 18) 

13) Đền Vua Bà (vợ Vua Trần Duệ Tôn) ở Phụng Công (thế kỷ thứ 15) 

14) Đền vua Bà, ở Đan Nhiễm (Nam Đàn) 

III. Các thành quách cổ 

1) Núi Dũng Quyết và núi Kỳ Lân (Núi Mèo) ở Bến Thủy 

2) Lam Thành, ở Yên Xuân (thế kỷ 15, 17, 18) 

3) Vạn An Thành, ở Nam Đàn (thế kỷ thứ 7) 

4) Lưỡng Quân Đẩu, ở Nam Đàn (thế kỷ thứ 15) 

5) Lồi Vương Thành, Nam Đàn (thế kỷ thứ 8)” [14, số 135, tr.467]… 

Bên cạnh “Phụ lục chương trình…” có kèm theo bản đồ dẫn giải “Cuộc du lịch học 
khóa của trường Cao đẳng Tiểu học Vịnh về năm học 1927- 1928” (trong bài đều ghi Vịnh 
– NHS chú). Chỉ nhìn vào đây cũng thấy được toàn cảnh chương trình và quy mô tổ chức, 
thời gian và địa bàn, nguồn kiến thức bổ trờ và sức hấp dẫn của chuyến ngoại khóa. 

Đến đây xin lược dẫn tiểu mục Cuộc đi thăm từ đường Nguyễn Du tiên sinh:  

“Ngày 23 tháng 2 năm 1928, quan Đốc trường Cao đẳng Tiểu học Vịnh đưa học trò 
lớp đệ tứ niên đi chơi ở làng Tiên Điền 仙田, huyện Nghi Xuân 宜春, tỉnh Hà Tĩnh. 

Đúng bảy giờ sáng học trò đi ô tô thuê xuống Bến Thủy, rồi thuê đò đi qua sông Lách 
(sông Cả). Đi bộ bảy cây số thì tới làng Tiên Điền. 

Cuộc đi chơi này là chủ ý đi thăm từ đường Nguyễn tiên sinh, vì tiên sinh là tác giả 
quyển Đoạn trường tân thanh 斷腸新聲 mà người ta thường gọi là Kim Vân Kiều tân truyện, 
là một áng quốc văn tuyệt điệu, đã xuất ra ở nước Nam về hồi đầu thế kỷ thứ 19 vậy. 

Đi qua huyện lỵ Nghi Xuân thì đã thấy ông Nghè Nguyễn Mai ra đón, rồi chủ khách 
cùng nhau đi vào thăm nhà thờ. Khi thầy trò bước vào tới nơi thì đều lấy làm ngạc nhiên: Vì 
thấy nhà thờ một vị đại danh nho mà lại ra vẻ tiêu điều, thê lương. Phỏng ở nước khác xuất 



Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ tư ISBN: 978-604-73-7135-8 

 

-862- 

hiện có người lỗi lạc như thế, thì đã tượng đồng, bia đá, ảnh truyền thần, đài kỷ niệm không 
biết bao nhiêu rồi. Mà từ đường tiên sinh thì tuy mái ngói tường vôi, nhưng đã thấp lại nhỏ, 
trừ con hương bát nước của con cháu dâng lên về ngày kỵ lạp ra, thì thường cũng chẳng có 
ai đoái hoài chi tới, khiến ta ngắm cảnh nhớ người, luống những ngậm ngùi mà phàn nàn 
tục người mình đối với kẻ anh tài thực là lãnh đạm” [14, số 135, tr.466-477]…  

Từ đây ký giả - nhà giáo Nguyễn Đức Tánh tường tả chi tiết việc quan Đốc học cùng 
ông Nghè “thổ công” Nguyễn Mai, cháu cụ Nguyễn Du” đưa học trò vào thăm nhà thờ, ghi 
chép, chụp ảnh nhiều đại tự, hoành phi, câu đối chữ Hán rồi đi viếng mộ; sau qua thăm từ 
đường Nguyễn Trọng (chú ruột). Buổi trưa ăn cơm nhà ông Nghè Mai rồi tiếp tục thăm từ 
đường Trung Cần công (thân sinh Nguyễn Du), lại đi thăm nhà thờ cụ Nhuận Quận công 
(thân sinh cụ Trung Cần công) với đầy đủ những mô tả cảnh quan, tóm tắt sự nghiệp và ghi 
chép, chụp ảnh đại tự, hoành phi, câu đối chữ Hán,… 

Tiếp theo sau là các mục Cuộc đi chơi Nam Đàn - Cuộc đi chơi Lam Thành - Cuộc đi 
xem hội hoàn thành đình làng Hoành Sơn - Sự tích đình làng Hoành Sơn - Tiểu sử quan 
Thám Nhất Nguyễn Đức Đạt - Sự tích đền Ngũ long và chùa Diên Quang - Cuộc đi chơi 
Phủ Diễn - Cuộc đi chơi động Lạc Sơn - Cuộc đi chơi Cửa Lò - Lịch sử ông Nguyễn Xí - 
Lịch sử ông Nguyễn Đình Đắc và mục nào cũng được ghi chép, mô tả chi tiết, cụ thể, sinh 
động [14, số 135-140]… Có thể coi trường hợp Các nơi cổ tích đất Nghệ Tĩnh của ký giả - 
nhà giáo Nguyễn Đức Tánh là bài tập mẫu cho lối văn du ký gắn học với trải nghiệp thực tế 
giai đoạn từ nửa đầu thế kỷ XX cho tới hôm nay. 

3.3. Bên cạnh các chủ điểm tìm về môi trường cảnh quan tự nhiên và các điểm di tích còn 
có nội dung thâm nhập tìm hiểu phong tục tập quán, lối sống, trang phục, ẩm thực và đời 
sống lao động của người dân ở từng vùng quê,… Khác với hai định hướng trên, chủ điểm 
này thiên về hoạt động xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, trải nghiệm cuộc sống đời 
thường và kỹ năng giao tiếp. 

Do đặc thù công việc, ký giả Phan Hữu Hài là học sinh Trường Hàng hải Sài Gòn có 
dịp đi thực tế đường biển trong phạm vi mấy nước Đông Nam Á. Phan Hữu Hài mở đầu 
bằng việc nêu lý do chuyến viễn du và khẳng định lợi ích về khả năng nâng cao tay nghề, sự 
hiểu biết cũng như lòng biết ơn nhà tổ chức: “Trong tháng Juillet vừa rồi, chúng tôi được 
hưởng một cuộc du học trải qua các xứ Singapour - Palembang - Sourabaya,… Mấy xứ 
nầy, trước chúng tôi, đã có hiếm đồng bào ta để chân đến. Trong những người ấy đã có kẻ 
viết du ký thuật rành mạch. Nhưng đứng vào địa vị khác nhau, chắc cách nghe thấy không 
giống nhau, lẽ tất nhiên là bài thuật lại cũng phải có khác. Vì nghĩ như thế, tôi mới viết bài 
du ký này… Chúng tôi lấy làm cảm ơn ông Orsini, nghị viên quản hạt, chủ hãng tàu SAMI, 
đã có lòng hào hiệp cho chúng tôi quá giang khống (passa de gratuit) hơn nửa tháng trường 
trên chiếc tàu A. Sarraut. Nhờ cuộc du học nầy, chúng tôi biết thêm rất nhiều về nghề mình 
đương đeo đuổi học” [1, tr.2]… Ký giả - thực tập sinh Phan Hữu Hài ghi nhận vị thế thầy - 
trò trong chuyến viễn du công vụ, gắn kết học và hành: “Trong lúc ấy, chúng tôi được lệnh 
ông Giáo sư (bây giờ mới nghiễn nhiên là quan tàu) kêu lên phòng cai quản mà xem cách 
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khiển tàu ra bến… Lâu nay, mình học tập cầm xà lúp đã quen, hôm nay lên đứng trên một 
chiếc tàu lớn, ngó trước xem sau mười phần đều khó. Tuy nhiên, chừng rõ rồi công việc 
cũng dễ dàng và như nhau chớ chẳng chi lạ, chỉ cần là mình có can đảm và con mắt biết 
xem xét (…). Lối bảy giờ ngoài, ông Giáo sư kêu chúng tôi lại dặn: “Các trò đi đây đặng 
học nghề, vậy các trò hãy ráng tập thức khuya dậy sớm làm quen với sự cực khổ của nghề, 
nhất là các trò nên tập chống cự với sự say sóng. Với sự cứng cỏi và sốt sắng, ta có thể 
thắng cả mọi việc khó khăn, huống hồ là say sóng. Tôi đã nói, các trò nên tập cho quen, vậy 
nghe tôi dặn, các trò hãy thay phiên nhau, mỗi người 2 giờ mà coi tàu chạy (đi ca)” [1, 
tr.2]... Đơn cử việc các ông thầy tận tâm hướng dẫn, chỉ bảo kỹ năng nghề nghiệp cho học 
viên: “Xem hết, mấy ông xếp máy lại dẫn chúng tôi qua hầm lửa, chỗ đốt nồi “Chaudière”. 
Đi đến đâu ông giải nghĩa rõ ràng đến đó. Ông lại bảo thầy máy lui lấy giấy tuột-nơ-sôn 
(Tournesol) rồi hút nước trong nồi ra mà thí nghiệm… Nhúng giấy nầy vào nước (hai 
miếng một lượt, một miếng màu tím, một miếng màu đỏ), nếu hai miếng đều trở ra màu tím 
hết thì trong nước có chất base. Nhược mà giấy trở ra đỏ là nước chứa chất accide. Chất 
accide ăn mòn sắt hoài, tự nhiên nồi mau hư. Người ta phải kiểm soát chừng nước trong nồi 
như vậy luôn luôn. Lại nữa, lâu lâu phải lấy đồ đo thử coi nước ấy có mặn lung hay chăng. 
Vì sợ nước mặn hay có cặn. Cặn nầy đóng nhiều quá thì có thể xảy ra nạn nổ nồi... Hết món 
nầy qua món kia, ông cắt nghĩa mãi đến trên bốn giờ mới để chúng tôi giã từ hầm máy mà 
leo lên boong” [2, tr.3]... Phương cách thực tập của ngành kỹ thuật hẳn cũng khác nhiều so 
với các ngành xã hội và nhân văn. 

Trên thực tế, ngay dưới thời thực dân cũng có định hướng cải cách hương thôn, mở 
mang dân trí. Nhà báo Minh Tuyền (quê Sài Gòn) đã ghi lại những điều mắt thấy tai nghe 
trong bài Thăm trại thanh niên Tương Mai có ý nghĩa như một chuyến du ngoạn và kể 
chuyện phong trào sinh viên tình nguyện nhập cuộc đời sống lao động: 

“5 giờ rưỡi sáng. Hoa Bằng và tôi vui vẻ lên đường, đi thăm trại Thanh niên Tương 
Mai. Trời mát mẻ, chúng tôi ra sức đạp xe. Ánh bình minh le lói, báo trước một ngày nóng 
gay gắt, mạ vàng những chòm lá xanh tươi của hai dãy cây chạy theo dọc đường từ chùa 
Láng qua Ngã Tư Sở, Cống Vọng, đến Ngã tư Trung Hiền, chỗ rẽ vào làng Tương Mai. 

Gần đến đình làng, chúng tôi thấy dán ở tường gạch, trước mắt khách qua lại, một 
mảnh giấy có chữ viết bằng bút chì xanh đỏ của nhân viên trại Thanh niên mời các anh em 
trong làng đến 2 giờ chiều ra đình nghe nói chuyện về việc canh nông. 

“Đình trong” là chỗ các sinh viên tụ tập, ăn nằm và khám bệnh, cho thuốc. Chưa vào 
đấy vội, chúng tôi đi thẳng ra “đình ngoài”, chỗ các bạn thanh niên đang làm việc. 

Một tòa đình cổ hiện ra trước mặt chúng tôi với những cây cổ thụ, cành lá rườm rà. 
Vào sân đình, chúng tôi rẽ sang tay phải, đi bên cạnh tường đình và những thân cây muỗm 
to bằng hai vừng người ôm. Tôi tưởng gặp ít ra là hơn một trăm người đang làm việc bật rễ 
cây, nẩy rễ cỏ, nhưng thực chỉ có hơn hai chục trai tráng, thân trần, quần đùi xanh, kẻ xẻng, 
người cuốc, kẻ thúng, người mai, đang cặm cụi làm việc trong một bầu không khí yên tĩnh, 
dưới đám ruộng trũng rộng hơn một sào, cách tường sau đình ngót ba thước” [15, tr.12)... 
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Công việc của nhóm học sinh một thời có lẽ cũng chẳng khác bao nhiêu so với phong trào 
sinh viên tình nguyện ngày nay. 

Liên quan đến tổ chức thanh thiếu niên học sinh, ở Việt Nam đã xuất hiện phong trào 
Hướng đạo do Hoàng Đạo Thúy (1900-1994) khởi lập tại Hà Nội vào năm 1930 và dần lan 
rộng trong cả nước. Bản chất tổ chức Hướng đạo có ý nghĩa tích cực: “Mục đích của phong 
trào Hướng đạo là giáo dục bổ túc cho giáo dục gia đình và học đường, giúp thanh thiếu 
niên rèn luyện tính khí, tính tháo vát, để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, chuẩn bị để 
trở thành những công dân tốt, có trách nhiệm, biết trọng danh dự và hữu ích cho xã hội. 
Hướng đạo Việt Nam được thành lập cũng theo những mục đích chung đó. Từ “đạo” trong 
cụm từ “hướng đạo” có nghĩa là “đường”. Hướng đạo có nghĩa là “dẫn đường” và không có 
liên quan đến một tôn giáo nào” [6]…  

Theo Trần Văn Khắc, vào năm 1932 tại Sài Gòn cũng có đoàn Hướng đạo thành phố 
và đã cùng nhau tổ chức dã ngoại: “Sau thời kỳ tập sự hơn một tháng trời, hôm chủ nhật 
Juillet vừa rồi, đoàn hướng đạo Sài Gòn trong có 15 Hướng đạo tân quân và 15 hướng đạo 
sanh quân đã cùng nhau tề tựu tại trước mặt sân Ban Tổng cục Thể thao An Nam để đưa 
nhau đi chơi núi Châu Thới, tạm lánh chốn phồn hoa đô hội trong chốc lát”; đồng thời tác 
giả kể về chuyến đi qua Biên Hòa, vượt hơn 30 cây số đến núi Châu Thới để vãn cảnh chùa, 
vui chơi, nghe thuyết giảng lịch sử, ích lợi của việc tập thể dục và bày tỏ suy tư về sợi dây 
liên lạc với đoàn Hướng đạo ngoài Hà Nội: “Riêng phần tôi, vì nhớ đến các anh em Hướng 
đạo Hà thành đã cùng tôi ngót hai năm trời trải qua biết bao phen lập trại, căng lều ở những 
nơi đầu non khe suối như vậy, biết bao phen đã cùng nhau nằm rơm, gối cỏ mà hưởng 
những sự vui thú thiên nhiên của vũ trụ, ngày nay bỗng kẻ Bắc người Nam nên cứ nằm trằn 
trọc mà không ngủ được” [8, tr.1+4]… 

Tương tự, theo Nguyễn Ngọc Minh, vào năm 1934 tại Hà Nội cũng có đoàn Hướng 
đạo vượt sông Luống (Đuống), qua Phù Lỗ, qua tỉnh lỵ Phúc Yên rồi cắm trại hai đêm ở 
đồn điền Thanh Trì: “Thứ tư 25 Mars. Được tin của anh Đoàn trưởng báo cho biết rằng 
đoàn sắp sửa đi cắm trại ở đồn điền Thanh Trì hai hôm, anh em ai nấy đều cất những bài 
học của đoàn mà bắt đầu bàn định chương trình và sắp sửa quần áo, thuốc men và các đồ 
cần dùng trong khi đi đường. Hôm sau, lại được tin nữa rằng đoàn sẽ dùng “ngựa sắt” và 
nhất định khởi hành vào sáng thứ sáu 27 Mars”…; sau đó lược thuật hoạt động vui chơi, leo 
núi, diễn kịch, hát dân ca và các bài tiếng Pháp: Ronde des Bâtons, Quand on est éclaireur, 
Joyeux au revoir†” [10, tr.6]… Yêu cầu đối với cuộc chơi, cuộc du ngoạn, việc “học” và 
“hành”, “học” và “trải nghiệm thực tế” của đối tượng học sinh và thanh thiếu niên chỉ cần 
có thế đã là tốt lắm rồi. 

Trên thực tế các bài du ký, ghi chép về các chuyến đi liên quan đến nhà trường, lứa tuổi 
học đường và thanh thiếu niên dưới thời Pháp thuộc có thể thấy được mô hình học tập thực 
sự mới mẻ. Điều quan trọng nhất là từ các ông Đốc học, hiệu trưởng đến nhà giáo đều “nói 
                                                 
†  Ronde des Bâtons (Điệu nhảy với những cây gậy), Quand on est éclaireur (Khi ta trinh sát), Joyeux au 

revoir (Vui chia tay) (Các bài hát tiếng Pháp – NHS chú). 

http://www.wikiwand.com/vi/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_%C4%91%E1%BA%A1o
http://www.wikiwand.com/vi/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_%C4%91%E1%BA%A1o
http://www.wikiwand.com/vi/Thanh_thi%E1%BA%BFu_ni%C3%AAn
http://www.wikiwand.com/vi/Thanh_thi%E1%BA%BFu_ni%C3%AAn
http://www.wikiwand.com/vi/T%C3%B4n_gi%C3%A1o
http://www.wikiwand.com/vi/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_%C4%91%E1%BA%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://www.wikiwand.com/vi/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_%C4%91%E1%BA%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam
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đi đôi với làm”, trực tiếp tham gia điều hành, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của 
mình, không có chuyện định hướng, chỉ đạo chung chung. Về phía các học trò cũng tạo 
được niềm tin, niềm vui, sự chủ động trong hoạt động dã ngoại, trại hè, tham quan nơi danh 
lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở từng vùng quê cụ thể. 

4. Trong phần nửa sau Lời tựa của quan Đốc học Trường Vinh Le Breton đã nhấn mạnh bài 
học kinh nghiệm gắn giảng dạy trên lớp với trải nghiệm thực tế, khẳng định kết quả chuyến 
du ngoạn qua các vùng đất cổ Nghệ Tĩnh và ý nghĩa, vị thế bộ môn địa phương học: 

“Bài kỹ thuật của ông Nguyễn Đức Tánh là đề tặng cả các ngài hưu quan nho sĩ đã có 
bụng tốt giúp chúng tôi trong cuộc du lịch. Chúng tôi xin có lời cảm ơn các ngài ở đây, và 
tỏ lòng kính tạ của các học trò. 

Bài thuật của ông Tú Tánh không có nói gì đến những điều cao kiến về cách trí đã giảng 
cho học trò trong khi đi du lịch. Chỉ thuần nói về lễ nghi phong tục, những truyện truyền kỳ, 
những nơi cổ tích, những nhân vật có tiếng trong miền An - Tĩnh (Nghệ An - Hà Tĩnh). 

Ngày nay có một phái sư phạm mới thường khuyên rằng muốn dạy quốc sử phải dạy 
lịch sử địa phương trước, thế là phải lắm (NHS nhấn mạnh). Ở bên Pháp nên làm thế, mà 
ở Đông Pháp này lại cần hơn nữa, vì người An Nam thường mang nhiên không biết gì đến 
những sự vẻ vang trong quốc sử của mình, thật đáng tiếc thay! 

Kể cho những học trò nghe những công nghiệp của tổ tôn đã phù dân giúp nước thế nào, 
tưởng không gì kích động đến tưởng tượng cùng cảm tình của học trò bằng bài học đó vậy. 

Bài ông Tú Tánh là khôi phục lịch sử một trọng trấn từ đời xưa đến đời nay vậy. Tôi 
dám chắc rằng các độc giả Nam phong, nhất là người An - Tĩnh đọc những bài này sẽ cho là 
có cảm động và thú vị vậy”...; đồng thời khơi gợi niềm tự hào về truyền thống lịch sử và 
tình yêu quê hương đất nước, xác định rõ ràng những việc đã làm được và chưa làm được, 
nên làm và cần làm, không thuyết giáo, kêu gọi chung chung: 

“Miền An - Tĩnh là miền giao giới, nửa thuộc Đàng Trong, nửa thuộc Đàng Ngoài, rất 
có quan hệ đến lịch sử Đại Việt. Từ việc vua Lê Thái Tổ đánh Tàu để phục nước, đến cuộc 
Nam Bắc chiến tranh nhà Nguyễn với nhà Trịnh, miền này đều có can thiệp cả. Mỗi phủ, 
mỗi huyện là một mảnh lịch sử có quan hệ đến cuộc lịch sử chung vậy. 

Tôi thường tiếc rằng những bậc danh nhân miền An - Tĩnh đã làm vẻ vang cho quốc 
sử, không có đồ họa để truyền hình ảnh lại. Nhưng những ảnh chụp, tranh vẽ in theo với các 
bài kỹ thuật này cũng đủ khiến cho độc giả giục lòng hoài cổ mà yêu mến những nơi đền 
đài cũ, thành quách xưa, những chốn cổ tích danh thắng mà học trò Trường Vịnh chúng tôi 
đã từng đi qua vậy” [14, số 135, tr.466-477]. 

Từ thực tế nguồn sáng Lời tựa của quan Đốc học Le Breton đã nêu trên và nội dung 
các bài du ký, ghi chép liên quan đến vấn đề “học” và “hành”, “học” gắn với “trải nghiệm 
thực tế” có thể đúc kết thành bài học kinh nghiệm (gián tiếp là gợi mở, đề xuất) theo ba vấn 
đề sau:  
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Thứ nhất, xác định thực chất mục đích mối quan hệ giữa nhiệm vụ “học” và “trải 
nghiệm thực tế”, vai trò người thầy trong việc thiết kế chương trình, thời gian, địa điểm và 
phương thức tổ chức, hướng dẫn, giao lưu, điều hành cụ thể [8, tr.106-116]… 

Thứ hai, nhấn mạnh phạm vi, qui mô, mức độ, yêu cầu đạt được trong kỳ ngoại khóa 
theo đặc thù trình độ, cơ sở địa - văn hóa, đặc điểm địa phương, vùng miền, nghề nghiệp, 
dân tộc, tôn giáo và tùy theo từng đối tượng cấp học, lứa tuổi học sinh, sinh viên, thanh 
thiếu niên,… 

Thứ ba, thực hiện kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động ngoại khóa, trải 
nghiệm thực tế bằng hình thức phát biểu cảm tưởng, viết tự luận, du ký cho từng cá nhân và 
các nhóm đội,… 

5. Kết luận 

Trải qua ba mươi năm chiến tranh (1945-1975), nền giáo dục Việt từ thời Đổi mới 
(1986) đến nay đã và đang từng bước tham gia vào quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế. Có 
thể thấy được những tương đồng của hai giai đoạn thuộc hai đầu thế kỷ với xu thế gia tăng 
ảnh hưởng đối thoại, tiếp nhận giáo dục Đông - Tây và toàn thế giới. Nói riêng ở phạm vi 
mối liên hệ giữa nền tảng bài giảng và hoạt động trải nghiệm thực tế còn lưu lại dấu ấn qua 
thể tài văn học du ký giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX vẫn còn là bài học kinh nghiệm hữu ích 
cho ngày hôm nay. Điểm mấu chốt ở đây là cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc tương quan học - 
hành, hướng đến thực học, đào tạo con người cá nhân phát triển hài hòa với môi trường tự 
nhiên và xã hội. 
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