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TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Trên cơ sở lựa chọn và xác định các lý thuyết áp dụng trong giải quyết vấn đề (lý thuyết cấu 

trúc – chức năng, lý thuyết hệ thống, lý thuyết giá trị...), luận án đã làm rõ nội hàm các khái niệm 

công cụ như “giáo dục”,“văn hóa”, “văn hóa học”, “giáo dục từ góc độ văn hóa học”. 

Từ góc nhìn văn hóa học, luận án phân tích, làm rõ các bộ phận cấu thành nên nền giáo dục thời 

Lê Sơ như hệ tư tưởng, thể chế giáo dục, mục tiêu giáo dục, hệ thống trường lớp, nội dung học tập và 

thi cử, làm rõ vai trò của giáo dục thời Lê Sơ đối với sự phát triển của văn hóa nói riêng và toàn xã hội 

thời kỳ này nói chung. Bên cạnh đó, luận án cũng chỉ ra một số hạn chế của giáo dục thời kỳ này

. 

Luận án tổng hợp, hệ thống hóa các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể do giáo dục thời Lê Sơ 

để lại (di sản về kiến trúc trường lớp, về văn bia tiến sĩ, về khoa học, nghệ thuật, di sản pháp luật, di sản 

về truyền thống học tập…) ; qua đó, chỉ rõ vai trò quan trọng của nền 

, nhất là đối với lĩnh vực văn hóa. 

Luận án phân tích và làm rõ những những giá trị quan trọng của nền giáo dục thời Lê Sơ; nêu 

lên ý nghĩa thực tiễn của nền giáo dục này đối với quá trình chuyển đổi và tiếp nhận một mô hình 

giáo dục mới; đối với yêu cầu về phát triển giáo dục phù hợp với sự phát triển xã hội; đối với việc 

huy động sức mạnh cộng đồng trong phát triển giáo dục… 

. 
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