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1 iếp cận mỏ hình biêu tưọng và niên đại học

D in h  Hồng H ả i'

Jch sử là một trong những môn học chiếm v ị tri lâu đời nhất trong lịch sử 
giáo iục ờ V iệ t Nam cùng như trên thế giới, "thảm họa môn sử" (thuật ngữ trên háo 
Giáo đục Việt Nam)' dang diễn ra hiện nay không chi là nỗi dau của những người 
làm >ử" mà còn là của tất cả những ai dang dửng trên bục giảng hoặc có chút ít 

quan (âm đên lịch  sử và giáo dục nước nhà V ỉ vậy, việc tìm một phương pháp 
giảng dạy và học tập sao cho dề dạy, dề học, dễ nhớ... dc tạo niềm đam mê đói với 
môn Ịch sử là một điều hết sức cần thiét cho các giảng viên và sinh viên hiện nay 
Phươig pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sừ thông qua mô hình biểu tượng và 
niên <ại học là phưcmg pháp khá phổ bién ờ các nước phát triển, dược áp dụng đối 
với nliểu cấp học từ tiểu học đến dại học, nhưng ở Việt Nam việc sư dụng các 
phưmg pháp này chưa dược áp dụng một cách chính thống Mục tiêu cùa phương 
phap lảy là giúp người học cỏ thế nhớ bài giảng ngay tại lớp, nãm vững các mác 
lịch SI và ghi nhớ các sự kiện lịch sử trcn cả hai chiều dồng đại và lịch đại. Từ 
nhữnf mục tiêu nói trên, tôi mong muốn giới thiệu thêm một công cụ hồ trợ đác lực 
trong ỊÌảng dạy vả nghiên cứu để có thể tạo niềm cảm hứng cho học sinh sinh vicn 
dôi vd môn lịch sử.

. Khái quát về mô hình hicu tưọng và niên đại học

. /. Mô hình hiểu tượng

Mô hình biểu lượng (M H B T ) lả các hình mẫu mang tính hiểu tượng dược sử 
dung (ê hiểu dạt một hay nhiều nội dung mà người sử dụng hướng tới. M Ỉ1RT trong

* fs. Jhân học, Viện Nghiên cứu Văn hóa. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

1. Thản hoa món Lịch sir: noi đau hay điểm mừng? http: 7giaoduc.nct.vn/Giao-duc-24h/ Tuyen 
-sinl'Tham -hoa-m on-Su-Noi-dau-hay-d iem-m ung/] 0120.gd
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giảng dạy nhằm giúp học sinh, sinh viên hình dung và kết nối các kiến thức được 
học một cách cụ thể, sinh động băng các hình ảnh cụ thể thay cho việc diễn giải 
bảng ngôn từ. M H B T  sử dụng trong các trường học bao gồm nhiều loại hình 
khác nhau như đồ th ị, biểu đồ, công (hức, ký hiệu, chữ, số, hình ảnh Mục đich 
là để minh họa cho một khối lượng thông tin đa dạng và phức lạp hăng một bicu 
tượng hoặc mộl cách thức cô đọng nhất. Trong nền học thuật thế giớ i, M H B T  
cũng như ký hiệu biểu tượng dã dược đưa vào sừ dụng ờ các chương trình giáo 
dục từ nhiều thế kỷ như: toán học, vật lý học, ngôn ngữ học, logic học, nghệ 
thuật học v .v ... M H B T  có m ối liên hệ chặt chẽ đối vó i các chuyên ngành như: 
ký hiệu học, nghiên cứu biểu lượng, hình học, v .v ... Các chuyên ngành thuộc 
khoa học xã hội đã sử dụng ỉt nhiều M H B T  như các loại bảng biểu, mô hình, sơ 
dồ công thức trong kháo cổ học, xã hội học, thông kê học, nhân học v .v ... 1 uy 
nhiên, mức độ sử dụng chưa nhiều. Trên thực tế, những nghiên cứu lý thuyết về 
M H B T  còn rất ít được quan tâm. Ờ V iệ t Nam, tô i chưa tim thấy bất cử một tài 
liệu giảng dạy mang tinh  chuyẽn khảo nào vê M H B T  nói chung và trong giáng 
dạy, nghiên cửu lịch  sử nói riêng. Đây chính là lý do để chúng ta cần tiển hành 
những nghiên cứu căn bản và tiếp cận m ột cách có hệ thống phương pháp này 
với mục đích sử dụng trong các trường học. Đặc biệt, đôi với môn học cỏ lượng 
thông tin  nhiều và rất khó học thuộc lòng như môn lịch sử thì v iệc sử dựng 
M H B T  sẽ là một phương pháp có hiệu quả dổi với đại đa số học sinh, sinh viên 
bởi họ có thể nhớ bài, Ihuộc bài ngay tại lớp. Đ iểu này không chỉ g iúp các nhà 
hoạch định chiến lược giáo dục có thêm một phương phap tiếp cận mới dối vói 
việc dạy và học môn lịch sử mà còn có thổ giảm áp lực cho học sinh, sinh viên, tạo niềm 
hứng thú dối với người học. DưcVi đây lả một vài hinh ảnh minh họa.

/ / / .  Biểu tưọng cổ điển H2. Biểu ltrọ'ng hiện dại
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MÔ hình biểu tượng phức họp cho cỗ máy gia íốc tạo hạt Higgs'

H3. Mô hình íạo hạt Higgs H4. cỗ  máy gia íốc tạo hạt Hỉggs

M IIB T  có the lả một biểu lượng độc lập cùa một tôn giáo hay một nền văn hóa 
(H I)  hoặc các ký hiệu loán học, tin học, công nghiệp hay giao thông (H2). Nó cũng 
có Ihê là nhừng hệ thống phức hơp biểu dai nhiều nội dung, Ihậm chí là đại diện cho 
một công trình nghiên cứu hiện đại. Chăng hạn hình H3 dưới đây là minh họa cho 
công trinh khoa học ngốn gàn 10 tỷ  đô-la mà các nhả khoa học trên thế giới dã thực 
hiện đổ tìm ra hạt Higgs bằng cỗ máy gia tốc khổng lồ dặt tại châu Âu.

Có thể thấy ràng, M H B T  lả một Irong những phương pháp biểu đạt có tính 
ứng dụng cao đổi với nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Bên cạnh những M IIB T  dể 
lý giải các vấn đê khoa học phức tạp (mà không đễ gi những nguời "ngoại đạo" có thể 
hiêu được, như mô hỉnh hạt Higgs ở trên) còn có trong những dóng góp vô cùng thict 
thực và mang tính nhân văn sâu sãc mà M H BT dã mang lại cho con nguời chăng hạn 

nhu ngôn ngữ ký hiệu dành cho nguời câm, diếc (sign language). Đây lả một hệ Ihổng 
ký hiộu bao gồm các dộng tác của tay, miệng, măt, cơ thể con người dc biểu dạt nội 
dung mà những người câm. điếc trao dồi với nhau. Ngày nay, trong các loại hình ngôn 
ngữ gian tiêp hiện đại, M H B I cũng đang dóng một vai trò thiết yểu như trong việc ứng 
dụng tòng nghệ số, công nghệ thông tin viền thông, công nghiệp hàng không v.v... Xã 
hội càng phát iriển, M IIB T  càng dóng vai trò quan trọng hơn và vị trí cùa nó cũng mờ 
rộng hơn tới mọi lĩnh vực hoạt động trong dời sống của con người

1.2. Niên đại học

Khac với M H B T  còn ít nhận dược sự quan tâm nghiên cứu cùa các nhà khoa 
hợc, niên dại học (N Đ II)  đã dược ứng dụng một cách hai ban trong nhiều ngành

I Nguồn: h ttp://w\vw.(hẹjournal.ie/higgs-bosnn-cem-discoverecM 0924 I - J u l2 0 12! và http:// 
v;jllyviclnam.org/fonjm/showthread.php?t=381 7.
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khoa học và là "khoa học về trật tự phát sinh sự kiện lịch sử theo thời g ian...". Nó 
được áp dụng trong nhiều ngành khoa học khác nhau như lịch sử, địa chât học, thiên 
vãn học, khảo cổ học, cổ sinh học v.v... Niên đại học là một phần của chu kỳ hóa 
Nó cũng là một phần của khoa học lịch sử, bao gom lịch sử trái dất và các ngành 
khoa học phụ thuộc địa thời học và các ngành khoa học trái đất. K h i được sử dụng 
cho các ví đụ cụ thể, một bảng niên đại là sự sắp xếp liên tục các sụ kiện, chằng hạn 
như biên niên sử, hoặc cụ thổ khi dính dáng tới các yếu tổ đồ thị hay văn chương, là 
một niên biểu hay thời gian biểu". NĐH đã được các nhà khoa học nâng tẩm Ihành 
một hệ thống lý thuyết, tiêu biểu như Hegewisch, Marsh, Kazarian, Langer, Gatzke, 

Weeks v.v... theo đó, N Đ H  được hiểu là:

- Khoa học gắn với sự xác định thời điểm và chuôi sự kiện ,

- Sự sắp xếp các sự kiện theo thời gian;

- Sự trình bày và sắp xếp theo niên đại.

Nói một cách ngẩn gọn, N ĐH  là sự săp xếp các sụ kiện lịch sử thành hệ Ihòng 

theo trình tự thời gian.

V í dụ, về lịch  sử nghệ thuật, thay vì diễn g iả i bằng một đoạn văn hoặc hằng
nhiều trang v iế t, chủng ta có một bảng N Đ H  của lịch  sử nghệ thuật thê giới tù
giai đoạn cổ đại đến thế kỷ thử X IV . Băng mô hình niên đại, theo chiều dọc, 
chúng ta có thể dễ dàng nhớ được quá trình phát triển của các g ia i doạn liếp  nối 
nhau hay chồng xếp lên nhau. Theo chiều ngang, chúng ta có thể so sánh các nền 
văn m inh trong cùng một thời điểm lịch  sử băng cách "dóng" Iheo hàng ngang. 
Các thông tin  chi tiết về mỗi giai đoạn lịch sử lại được chi tiế t hóa hăng các mô 
hình chi tiết hơn nữa. Cuổi cùng là các mốc sự kiện được ghi lại trên khung niên 
đại. Băng cách "gh i" này chúng ta cỏ thể "đọc" dược và nhớ được các giai đoạn 
lịch  sử kéo dài, chồng xếp lên nhau, hoặc có thể so sánh các nên văn minh ờ 
cùng một thời điểm lịch  sử. H iện nay, với công nghệ số, chúng ta hoàn toàn cỏ 
thổ chi tiết hóa các thông tin  hổ sung băng cách bấm trục tiếp vào biểu tượng đại 

diện đặt trên khung niên đại.

Cách Irình hày N Đ H  Iheo dạng bảng biểu tuy thô sơ nhưng lại có tiện ích là 
chúng có thể dược trình bày trên giấy hay trên hảng đcn mà hoàn toán khổng phải 
phụ thuộc vào máy tính và công nghệ.

Có nhũng cách kết hợp giữa NĐH và ngôn ngữ dồ họa đc có thể mang 
đến một cái nhìn sinh dộng dối với lịch sử. Cách làm nay khá hấp dẫn dổi với lứa 

tuổi học sinh, đặc biệt lả học sinh lieu học.

Có thổ nói, M H B T  và N Đ II là những công cụ hct sức tiện ích trang việc ghi 

lại các thông tin và các sự kiện lịch sử một cách có hệ thống. Hệ thổng này dễ dạy.
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dỗ hục. dc nhớ, VI vậy, dc cao việc sứ dụng các công cụ này trong nghiên cửu vả 

giảng dạy ờ cảc trường học là hỏi sửc cần thiết, đặc biệt lả với môn lịch sử.

2. Nghiên cứu vả giảng (lạy ljch sử qua M H B T  và N f)H

Có the nói một cách không thái quá răng môn lịch sử la một Irong những môn
học quan trọng nhât với mọi người, mọi ngành, mọi nghề ở mọi quốc gia. Tôi gọi
dây là một môn học "quan trọne nhất" bởi vì Ircn thực tế không một ngành học nào, 
một Ihc chế nào, một lĩnh vực nào. một quốc gia nào lại không dề cập dến lịch sử 
cùa nó Irước khi dề cập đẻn các vấn đồ khác. Do có vai trò quan trọng như vậy nên 
lịch sử là mộl môn học được giảng dạy ử Hầu như mọi trường học và mọi cấp học. 
Tuy nhiên, các chuyên ngành khoa học xã hội nói chung và môn lịch  sử nói riêng ỏ 
V iột Nam trong nhũmg năm gần đây đang có sự sụt giảm nghiêm trọng cả về số 
lượng cũng như chất lượng học sinh, sinh viên. Tinh trạng này nghiêm trọng đên 
mức các chuyên gia đâu ngành dã phái dùng đến các thuật ngữ chưa lừng có đối vói 
nền học thuật cùa chúng ta là "háo dộne dỏ" ngành khoa học xã hội mà nổi lên 
trong dó là "thảm họa môn sử".

Từ thực trạng xuống cấp cùa môn lịch sử, chúng ta có thể liệt kê ra đây nhiều 
nguyên nhân dẫn dến thảm họa này nhưng một trong những nguyên nhân đề nhìn 
tháy nhất là chương trình giảng dạy môn lịch sử nhàm chán, khô cứng, giáo điều và 
lạc hậu. Nó khiến cho học sinh, sinh viên "hoảng sợ" vó i môn học này (tình trạng 
tương tự cùng xảy ra với môn triết học), họ tỉm  cách học "dối phó'1 cốt chi để "qua" 
dược các kỳ Ihi. Vậy dâu là giải pháp dối với thảm họa môn sử? Theo tôi, có hai 
nhám giải pháp cần được dặt ra dối với vấn đề này. MỘI [à, nhóm giải pháp v ĩ mô 
như: chính sách quản lý, xây dựng chương trình học,... của các cấp quản lý. H ai là, 
nhỏm giải pháp v i mô có thể dược thực hiện hòi chính các giảng viên và các thầy cỏ 
giao à các trường. M ột trong những giải pháp vi mô được giớ i thiệu ở bài v iét này 
là ứng dụng M H B T  và NĐH. Vậy M H BT và N Đ H  dược sử dụng như thế nào đổi 
\ớ i môn lịch sử? Dưới đây, tôi xin dược cụ thể hóa hai loại "công cụ" vi mô này.

Những khỏ khăn đổi với việc học và dọx môn lịch sử

Có thể thấy trên Ihực tế, môn lịch sử là một môn học "tố i quan trọng" nhưng 
cũng là một môn khó học vi lượng kiến thức phải ghi nhớ rất nhiều và càng ngày 
càng nhiều hem. Với lương kiến thức ngày một nhiều lên nhimg môn lịch  sử không 
có các công ihức quv nạp như loan học, không có loại phần mềm được lập Irình tiện 

ich như lỉn  học, càng không thể "gom" tất cả các kiến thức trong hàng trăm hàng 

nghìn năm hằng một số khải niệm cô dọng như triế t học. Vì vậy, để học môn lịch sừ 

ihì cách thức căn bàn nhai vả quan trọng nhất vẫn là ghi nhớ. Tuy nhiên, việc ghi 

nhớ các kiến Ihức lịch sử quốc gia trải qua hàng nghin năm không phải là một việc
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dễ dàng. Đó là chưa kể đến lịch sừ thế giới với vô vàn lượng tri thức đã được tạo ra 
ở nhiều nền văn minh buộc học sinh, sinh viên phải ghi nhớ một phần căn hàn nhất 
Khó khăn lớn nhât đôi với người dạy môn lịch sử hiện nay ]à chương trình nghèo 
nàn và phương phàp lạc hậu. Với một dất nưỏc có lịch sử rực rỡ và hào hùng qua 
hàng nghìn nãm mà chi được học cỏ vài chục nâm(!) và với phương pháp thầy dọc 
trò chép học thuộc lòng thì thật khó để những người dạy mân lịch sử có thể tạo 

niềm cảm hứng môn học dối với học sinh, sinh viên của họ. Đứng trước khó khăn 
như vậy chúng ta phải làm gì? Đẻ học sinh, sinh viên có hứng Ihú học mân lịch sừ 
và để học tốt môn này, cụ thể là đề ghi nhớ kiến thức lịch sử thì điều đẩu tiên phải 
làm lả hệ thống hóa kiến thức môn lịch sử nể có thồ ghi nhớ khối lượng kiến thức 
lớn đang ngày càng nhiều lên của môn lịch sử (dù là lịch sử của hàng nghìn năm 
hay lịch sử từ những năm 30 của thế kỳ X X  Irò lại đây) ihì việc đầu tiên lả cân phải 
hệ {hống hóa kiến thức lịch sử.

về  mặt phương pháp, M H B T vả NĐH chính là những cách thức sử dụng có 
hiệu quả trong việc hệ thống hóa kièn thức lịch sử.

H ệ thống hóa kiến thức môn lịch sử bằng M H B T  và N Đ H

Với M H B T , chúng la có thể sổp xếp các kiến thức lịch sử thành các nhóm 
thông tin  khác nhau nhưng có sự kết nái với nhau. Tù sự kết nối thông tin đó sẽ 
đưa ra một M H B T  dom giản để học sinh, sinh viên có thề nắm bất được những 

nội dung căn bản nhất. K h i chuyển qua các bậc học cao hơn, các em sẽ dễ dàng 

sử dụng các kiến thức đã được học để đào sâu và ghi nhá thêm được nhiều kiến 
thức mới trên nển tảng dã cỏ. Chẳng hạn, lịch sử châu Âu thời Trung dại là một 
giai đoạn hết sức phức tạp và hát sức khó nhớ, với sự thống lĩnh của nhiều đế 
chế thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, dcn từ các khu vực dịa lý khác nhau. Tuy 
nhiên, các trường học và các th iết chế giáo dục ở các nước tiên tiến cùa châu Âu 
đã hệ thống hóa các kiến thức về lịch  sử của châu lục này một cách sinh động dể 
mọi tầng lớp trong xã hội có thể nắm băt được. Một loạt các thông tin  giới Ihiệu 
vể đc chế Ottoman và các khu vực địa lịch sử cùng bản đồ trong H5 sau đây 
dường như không thể giúp những người lần dẩu liên tiếp cận như tôi hiểu ngay 
được lịch  sử các triều  đại của nó.

Nhưng cách giới thiệu qua M H B T  và NĐH có liên quan đến nhau vó i cách sảp 

xêp mang tính hệ thống sẽ giúp chung la dề dàng nhận thấy mối liên hệ chặt chẽ ciia 

các triều dại và hình dung dược các giai đoạn lịch sử và các khu vực địa lịch sử có 

liên quan của đế chể trẽn lục dịa châu Âu dưới thời Ottoman. Từ những thông tin 

được kết nối đó, chúng la có thể tìm hiểu các vấn dề có liên quan một cách hộ thống 
như hình H6.
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ỈI5. f)é chể O ttom an với cốc khu vực địa lịch sử ở châu Âu tru n g  đạỉ
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rớ i đày, chủng ta có thể lạm phân chia một cách tương đối phương pháp hệ 
Ihốrụ hóa kiến thức lịch sử dựa trcn hai hướn£» chinh: Tiếp cận đồng đại với M H B T
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và tiếp cận lịch đại với NĐH. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một sổ ứng dụng 
căn bản của M H B T  và N Đ H  dể các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên có thể 
tham khảo và ứng dụng (rong bài học, bài giảng của mình

3. M ộ t số mô hình biểu tượng ứng dụng

Không chỉ được ứng đụng Irong các tniờng học và các thiết chá có liên quan 
đến giáo dục, M H B T  đã và dang dược ứng dụng rộng khăp ỏ nhiều ngành nghề, 
nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Từ toán học, vật lý học, hóa học,... trong khoa 
học tự nhiên đến khảo cổ học, x3 hội học, nhân học,... trong khoa học xã hội và 
nhân văn. Xa hơn, M H B T  đã dược áp dụng một cách hết sức thành công trong các 
ngành khoa học mới như mật mã học, ký hiệu học, và dặc biệt là tin  học. Đ ối với tin 
học, các M H B T  đang sử dụng ngày càng được đơn giản hóa, hợp \ỷ hóa và nhắt thể 
hỏa khiển cho việc tiếp cận bộ môn khoa học này ngày càng trở nên phổ biển dối 
với mọí tầng lóp trong xã hội, bất kể họ là nhà khoa học hay sinh viên, là ông chủ 
hay người làm thuê. V iệc chuyển đổi hệ diều hành của M icrosoft từ MS-Dos sang 
W indow chính ]ả một trong những thành công lớn trong nền khoa học hiện đại cùa 
nhân loại nói chung và trong tin học nóí riêng. Nhờ các mô hình biểu tượng hết sức 
dơn giản của W indow  mà ngưòi sử dụng máy tính có thể sử dụng thiết bị của mình 
một cách dễ dàng chi thông qua sách hướng dẫn thay vì phải học cách nhó dữ liệu 
và nhập dường dẫn hết sức phức tạp của MS-Dos. Cho đến nay, sau hai thập niên ra 
dời, W indow  vẫn là hệ diều hành có số người sử dụng lớn nhât. Tưrrng tụ  như thành 
công của W indow  với M icrosoft, Ỉ-Phonc, I-Pod, ]-Pad của Apple cũng dã gặt hái 
thành công rực rỡ và trỏ  thành một trong những thương hiệu co giá tr j lóm nhất toàn 
cầu. Thành công của Apple đã dạt dược là .nhờ việc biểu lượng hóa chức năng sử 
dụng trẽn điện thoại và máy tinh tạo cho người dùng một giao diện thân thiện nhât 
và dễ sử dụng nhất.

Trên đây chỉ là vài nét khải lược về những ứng dụng của M H B T  trong công 
nghệ, còn trên thực tế M H B T  đã và đang thâm nhập vào khăp các ngõ ngách của 
dời sống xã hội, gíup cho việc tiếp thu khoa học và công nghệ ngày càng trở nên dễ 
dàng hơn. Cho tới nay, M H B T  đã trở thành một loại ngôn ngữ mỏi trong giao tiểp 
(như kỷ hiệu, mật m 3 ,...) trong học tập và nhiều ứng dụng khác nhau trong dòi 
sống. Mặc dù đóng một vai trò hết sức quan trọng trong khoa học, giáo dục và đòi 
sống hiện tại nhung M H B T  không phải là một lĩnh vục quá xa vời đối với hiểu biết 
của chúng ta. Chúng được hinh thành từ những kiến thức phổ thông căn bản mà hầu 
hết chúng ta dều đã dược tiếp cận ít nhiều từ tiểu học dcn dại học. Rất nhiều mò 
hình căn hân dạng này dã được lập trình hóa trong (in học và hầu như mọi mảy tính 
phồ biến hiện nay đều có các mô hình này. Dưới đây là một vài mô hình có thể áp 

dụne. Irong nghiên cứu và giảng dạy mỏn lịch sử.
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Mó hình đơn tuyển

ũọng  dtrờng thẳng Mô hinh dơn luyến sử đụng một hoặc nhiều đưòng thẳng 
dẻ tli át lập sư dồ thông lin . lừ dó giúp người sử dụng năm bãt được các mốc thời 
gian, không gian cũng như các thông tin có liên quan. Đôi với mòn lịch sử và khảo 
cổ hoc mô hình này chính là loại mô hình dược sử dụng phô bicn nhất vái sự dóng 
góp rồi bật của N D I í Dạng này đã giới thiệu ở các chuyên mục trên nên sổ không 
nh5c lại ớ đây.

Dạng đồ hình. Dạng dồ hinh là một trong những dạng M H B T  phong phú 
nhất Dỏ là các dạng đồ th ị, bànti, h iểu,... dựa trên các dữ liệu  đã dược tập hợp 
tạo ren một hệ thống thông tin  dược dặt trong một tương quan chung. Nhò đó, 
ngưci sử dụng có the de dàng so sánh hệ thống dữ liệu này với nhau và các hệ 
thông dữ liệu khác.

H7. Biểu đồ so sánh

90

80

70

60

50

40

30

20

10

1st Qtr 2nd Qtr

AIguồn Microsoft.

E Fast 

r West 

■ North

3rd Qtr 4th Qtr

MÔ h ìn h  hình câv

M ô hình hinh cây là một trong những mô hình dược sử đụng phổ biến nhất 
lron£ nghiên cứu lịch sử. Loại mõ hình này duợc sử dụng để lập bảng phả hệ các 
Iricudại, các dòng họ và các mối liên quan có lính hệ thông. Chăng hạn ở H8 chúng 
la nHn vào nhánh dưới cùng, không cần rà soát theo hàng ngang hay hàng dọc như 
mồ tình dim tuyển và N ĐH  chúng ta cũng có thể nhận biết được A 2 .1.11.1 là hậu 

iluệ * dời của A2 và 5 dời cùa A
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H8. M ô hỉnh bỉnh cây

Mô hình tưởi

Mô hình hình lưới là dạng M H B T  phức hợp kết nổi các dữ liệu có liên quan 
theo nhiều chiều khác nhau. Loại mô hình này thường dược sử dụng để kết nổi các 
thông tin  ít tính hệ thống hoặc không có họ hàng với nhau nhưng lại có các mối liên 
quan ràng buộc lẫn nhau.

/79. M ô hìnb hình lưới
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Trên dây chi là một số minh họa đơn giản nhãm giúp học sinh, sinh viên có 
thê rúm hăl được một phưomp pháp ticp cận dơn giàn nhât đôi với M H B T và NĐH.
] ren (hực lế, mỗi bài học, mỗi chương trình cẩn phải cỏ các hệ thống dữ liệu cụ thể 
và ir.rc liếp cua chính hài hục hay chương trình đó.

K ct luận

1 ừ ihực trạng của mòn lịch  sử trong các nhá trường đên nhận thức cũa ngưòi 
đùn Jni với lịch sử nói chung và lịch sử V iệ t Nam nói riêng, có thể nói ràng, nền 
giảo dục cũng như môn lịch  sử của chúng ta dang bị mất phương hướng giừa sự 
p h á t  I r icn  k h o a  h ọ c  v à  c ô n g  n g h ệ  v ô  c ù n g  n h a n h  c h ó n g  đ a n g  d i c n  r a  t r ê n  p h ạ m  vi 

toàn cầu. Sau 1/4 thế kỷ mờ cửa và hội nhập với thế g ió i, V iệ t Nam dă dạt được 
m ột sổ thành tựu kinh tế quan trọng. Đối lập với nhừng thành tựu đó, sự xuống 
cap của chương trình íìiáo dục, sự sa sút của khoa học xã hội hiện nay và dặc biệt 
là "tiam  họa môn sử" dang điền ra cho thấy phương pháp giáo dục của chúng ta 
dang ap dung cho khoa học xã hội và môn lịch  sử đã quá lạc hậu Nếu không hội 
nhậf với nền khoa học giáo dục thế giới, chúng ta khônẹ ch i tụ t hậu mà còn có thể 
di S2Ì hướng. Hệ quả là chất lượng giảo dục thấp so vớì khu vực và thể giới, kỹ 
năn^ sử dụng kiến thức của sinh viên không theo k ịp  sự phát triển cùa khoa học, 
công nghệ. Vì vậy, với một góc nhìn của một người dang làm công tác giảng dạy 
và nghiên cứu, tô i cho ràng dổi với môn ỉịch sừ cần phải sớm đưa ngôn ngữ do 
họa, ngôn ngữ hiểu tượng, ngôn ngữ ký h iệu,... vào giảng dạy de kết nối và hệ 
(hống hỏa các thcìng tin lịch sử trên cả hai chiều dồng dại và lịch  dại. M ục tiêu xa 
hơn là để kết nối có hộ thống với nền tri thức của nhân loại và nền khoa học giáo 
dục ^uoc tế.

Trên thực tế, L ịch  SỪ không phải là một môn học khô khan, nhàm chán vì phải 
ghi nhớ quá nhiều mà là một môn học luôn đòi hỏi óc sáng tạo. M ột minh chứng 
tiêu biểu cho sự sáng tạo này chính là phần mem Summly dược cậu bé 17 tuổi người 
Anh có ten N ick D 'A lo is io  thiết kể trong quá trình làm bài tập môn Lịch sử. "Ưng 
dụng của D 'S loisio ban dẩu cỏ tên là Trim it, dùng dể tóm lược thông tin trên các 
tranj. web. D 'S lo isio đã tạo ra ứng dụng này vào năm 20] 1 kh i mới 15 tuổi de giúp 
anil a tóm lược lượng thông tin  đồ sộ trên mạng nhàm phục vụ việc học ỏ trường"1. 
Phầr mồm này dã được Công ty Yahoo mua vởi mức giá 30 triệu đô-la, mức giá 
dược công bố ngày 25/3/2013. Điều đó cho thấy sự sáng tạo của con người là vô 
g io i hạn với bất cứ một chuyên ngành nào và bất cứ một môn học nàn. V ì vậy, việc 
tỉếp thu các phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch  sử trong giai doạn hội nhập

I Xcm tliêm: http://www.quanlrimang com.vn/doanhnghiep/dautii/94534 Yahoo-mua-lai-Summiy
-b e n -o n g -c h u - tu o i- lc c n - th a n h - tr ie u -p h u .a s p x .
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khoa học giáo dục the giới là một công việc hét sức cẩn Ihiet không chỉ đỏi vở]
riéng môn Lịch sử mà còn v(Vi tât cả cảc môn học khác.
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