TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI SÒN
KHOA SƯ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI

Ý TƯỞNG
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
THEO CÁC NHÓM LIÊN NGÀNH

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

ĐỊA DANH, LỊCH SỬ, VĂN HÓA
CÁC CON ĐƯỜNG Ở QUẬN 1 – TP. HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, tháng 07/2018
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1. Ý TƯỞNG
* Một nhóm đề tài về nội dung chủ đề chung: Địa danh, lịch sử, văn hóa các
con đường ở Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.
* Được chia thành 5 đề tài cụ thể để đăng ký NCKH SV. Mỗi đề tài sẽ gồm
có thành viên nghiên cứu của cả 5 ngành (Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, CNTT- không giới
hạn số lượng, nhưng ít nhất mỗi đề tài phải có 1 SV/1 ngành). Mỗi đề tài sẽ chọn 2
phường trong quận 1 để đăng ký.
* Khi được duyệt nghiên cứu, sẽ kết hợp làm việc theo nhóm: Ví dụ: Ngành Văn
chịu nội dung của về văn hóa, thơ ca của cả 5 đề tài; ngành Sử chịu nội dung lịch sử của
cả 5 đề tài; ngành CNTT lo phần mềm của cả 5 đề tài và sau này ghép lại thành 1 phần
mềm chung cho cả quận 1.
* Sản phẩm cuối cùng: phần mềm các địa danh lịch sử văn hóa các con đường
của quận 1 bằng song ngữ Việt – Anh.
Ví dụ: khi tra cứu con đường Lê Lợi sẽ có đầy đủ thông tin về chiều dài, địa hình
con đường này (SV Địa đảm nhận); nhân vật Lê Lợi là ai (SV Sử đảm nhận); Có những
bài thơ, tác phẩm văn học nói về ông (SV Văn đảm nhận); trên trục đường Lê Lợi sẽ có
những địa danh văn hóa – lịch sử nào (SV Văn – Sử đảm nhận); thông tin dịch ra tiếng
Anh (SV ngoại ngữ đảm nhận); làm phần mềm (SV CNTT đảm nhận).
2. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
SV Khoa Sư Phạm Khoa học Xã hội (3 ngành Văn, Sử, Địa), Khoa Ngoại Ngữ,
Khoa Công nghệ Thông tin
3. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Năm học 2018 - 2019
4. MỤC TIÊU CỦA CÁC ĐỀ TÀI
4.1. Mục tiêu chung
- Về nội dung: Trên cơ sở tổng hợp các dữ liệu, tài liệu để nghiên cứu địa danh,
các di tích lịch sử, văn hóa các con đường ở Quận 1. Từ đó, thiết lập một phần mềm tra
cứu thông tin song ngữ (Việt – Anh) làm tài liệu cho việc tra cứu nói chung và phục vụ
cho phát triển du lịch trên địa bàn Quận 1 nói riêng.
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- Thúc đẩy khả năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên theo hướng nghiên cứu
ứng dụng. Hướng đến thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên
(sau khi có sản phẩm và định hướng lâu dài trong việc thực hiện khởi nghiệp cho sv)
- Thúc đẩy phát triển kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm và giao lưu
trong khoa học của sinh viên.
4.2. Mục tiêu cụ thể
- Tổng hợp các tài liệu, dữ liệu thông tin về địa danh, các di tích lịch sử, văn hóa
các con đường ở Quận 1.
- Giới thiệu, phân tích các số liệu về các con đường, nguồn gốc tên các địa danh,
các di tích lịch sử, văn hóa nằm trên các con đường theo từng Phường ở Quận 1.
- Tổng hợp thành một nguồn dữ liệu song ngữ Việt - Anh phong phú thông tin
và hình ảnh về địa danh, các di tích lịch sử, văn hóa và các con đường ở Quận 1 .
5. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
5.1. Nội dung nghiên cứu
- Giới thiệu khái quát về lịch sử Quận 1 và các Phường của Quận 1; giải thích
nguồn gốc lịch sử địa danh các phường thuộc Quận 1 (phạm vi mà từng đề tài thực
hiện);
- Tìm hiểu các con đường ở các phường thuộc Quận 1 thông qua phân tích:
+ Nguồn gốc tên đường xưa và nay;
+ Giới thiệu tên các nhân vật lịch sử được đặc tên đường;
+ Những tác phẩm văn học nói về nhân vật này (nếu có);
+ Chiều dài tuyến đường;
+ Địa phận hành chính mà các tuyến đường đi qua;
+ Những đặc trưng về tuyến đường (dân cư, buôn bán,….)
+ Giới thiệu những địa danh văn hóa – lịch sử, điểm du lịch…nằm trên
tuyến đường.
- Thành lập một phần mền cung cấp thông tin song ngữ Việt – Anh về địa danh,
lịch sử, văn hóa các con đường ở Quận 1.
5.2. Phân công thực hiện nội dung nghiên cứu
- Đề án sẽ được chia thành 5 nhóm nghiên cứu chính
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- Mỗi nhóm nghiên cứu gồm ít nhất 5 thành viên là sv năm thứ 2,3 thuộc các
ngành Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lí, Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin.
- Có thể phân công làm chủ nhiệm các đề tài. Nên mỗi ngành có 1 bạn chịu trách
nhiệm làm chủ nhiệm đề tài.
- GV hướng dẫn thuộc các ngành của các em chủ nhiệm đề tài (dự kiến là vậy).
Mỗi nhóm sẽ nghiên cứu chuyên sâu về địa danh, lịch sử, văn hóa các con đường
như sau:
STT
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Nội dung nghiên cứu

Thành viên thực hiện
(ít nhất 5 thành
viên/nhóm; sv bôi đậm
làm chủ nhiệm đề tài)
Đề tài 1: Địa danh lịch sử, văn hóa các - SV ngành Văn

Tổng hợp
phần mềm

con đường ở phường Tân Định và - SV ngành Sử
phường Đa Kao (quận 1 – Thành phố Hồ - SV ngành Địa
Chí Minh)

- SV ngành Ngoại ngữ
- SV ngành CNTT
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Đề tài 2: Địa danh lịch sử, văn hóa các - SV ngành Sử
con đường ở phường Bến Nghé và - SV ngành Văn
phường Bến Thành (quận 1 – Thành phố - SV ngành Địa
Hồ Chí Minh)

- SV ngành Ngoại ngữ
- SV ngành CNTT
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Đề tài 3: Địa danh lịch sử, văn hóa các

- SV ngành Địa

con đường ở phường Cầu Ông Lãnh và

- SV ngành Sử

phường Cầu Kho (quận 1 – Thành phố

- SV ngành Văn

Hồ Chí Minh)

- SV ngành Ngoại ngữ
- SV ngành CNTT
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Đề tài 4: Địa danh lịch sử, văn hóa các - SV ngành CNTT
con đường ở phường Phạm Ngũ Lão và - SV ngành Sử
phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1 – - SV ngành Địa
Thành phố Hồ Chí Minh)

- SV ngành Ngoại ngữ
- SV ngành Văn
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Sinh viên
ngành CNTT
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Đề tài 5: Địa danh lịch sử, văn hóa các - SV ngành Ngoại ngữ
con đường ở phường phường Nguyễn - SV ngành Sử
Thái Bình và phường Cô Giang (quận 1 - SV ngành Địa
– Thành phố Hồ Chí Minh)

- SV ngành Văn
- SV ngành CNTT

6. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
6.1. Thời gian: năm học 2018-2019 theo hướng dẫn
6.2. Kinh phí thực hiện: 5.000.000/1 đề tài (từ nguồn SV NCKH của Trường).
6.3. Giảng viên hỗ trợ thêm các bạn sv làm thuyết minh: Thầy Lợi: 0903120375;
Thầy Nghĩa: 0976786673; Thầy Việt: 0975603954.
Mọi thắc mắc có thể trao đổi qua Email của cô Vân (trưởng khoa SPKHXH):
thanhvankhxh.sgu@gmail.com
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