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Thực tế chuyên môn là học phần bắt buộc nằm trong chương trình đào tạo của sinh viên 
ngành Lịch sử, trường Đại học Tây Bắc, học phần giúp các bạn sinh viên có thể vận dụng những 
kiến thức mình đã học vào thực tiễn công tác và giảng dạy sau này. Ngoài những kiến thức học 
được, đây còn là dịp để các bạn thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đó còn là những trải 
nghiệm thực tế giúp cho các bạn sinh viên trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi. 

Thực hiện chương trình đào tạo, ngày 13 tháng 4 năm 2022 các thầy cô chủ nhiệm kiêm cố 
vấn học tập của từng khóa và các thầy cô chuyên ngành liên quan đã đưa sinh viên tới các địa điểm 
Di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Sơn La. 

Trong chuyến thực tế này, sinh viên khóa K60 Lịch sử đã được tới thăm Khu di tích quốc 
gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Bảo tàng và Đền Quế Lâm Ngự chế. Tại đây, các bạn sinh viên đã 
được lắng nghe và tìm hiểu rất nhiều kiến thức về quá trình chiến đấu trường kì, gian khổ để giành 
độc lập dân tộc của cha ông. 

Buổi học tập tại các di tích đã giúp sinh viên có cái nhìn thực tế, bổ sung và củng cố vững 
chắc những kiến thức xưa nay chỉ biết trong sách vở. Được hỏi về chuyến đi, các bạn sinh viên 
K60 đều cho rằng đây là dịp học tập vô cùng ý nghĩa với bản thân và hi vọng sẽ có nhiều hơn 
những trải nghiệm thực tế như vậy, bởi “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Chuyến đi thực 
tế thực sự rất bổ ích và có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi sinh viên ngành Lịch sử. Thông qua 
chương trình thực tế, những khái niệm và sự kiện lịch sử học trên lớp đã được cụ thể hóa rõ nét 
qua những gì các bạn sinh viên được tận mắt chứng kiến cùng với những lời thuyết minh chi tiết 
của HDV và các thầy cô trong đoàn tại mỗi nơi đến. Ngoài việc thấu hiểu được những đau thương, 
mất mát của nhân dân ta trong thời kỳ chiến tranh; hun đúc lòng yêu nước, yêu hòa bình cho thế 
hệ trẻ, chuyến đi còn cùng cấp rất nhiều thông tin tư liệu quý báu phục vụ cho việc học tập, nghiên 
cứu và giảng dạy sau này của mỗi sinh viên chuyên ngành Lịch sử. 

Một số hình ảnh chuyến đi thực tế của sinh viên K60 ĐHSP Lịch sử 

 



 









 

 


