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PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN
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Abstract: Problem solving is one of the core competencies in training and developing
competences for students. Young generation is the main labour force of our nation in the future.
With ability of solving problems, students can master all activities in learning and in the real life.
In this article, author mentions development of problems solving ability for students in teaching
the module Basic Principle of Marxism - Leninism (Political Econnomy).
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1. Mở đầu
Giải quyết vấn đề (GQVĐ) là một trong những năng
lực cốt lõi, quan trọng cần rèn luyện và phát triển cho
người học ở các cấp học. Người được coi là có năng lực
GQVĐ trước hết phải có kiến thức, sự hiểu biết thực sự
đúng đắn về bản chất của vấn đề cần giải quyết và phải
vận dụng tư duy nhanh nhạy, mềm dẻo, linh hoạt trong
GQVĐ. Sinh viên (SV) là lực lượng lao động quan trọng,
chủ nhân của đất nước trong tương lai nên rất cần có năng
lực GQVĐ để làm chủ mọi hoạt động học tập và những
vấn đề thực tế trong cuộc sống. Do vậy, trong dạy học
các môn học ở bậc cao đẳng nói chung và trong môn
Những nguyên lí cơ bản (NNLCB) của chủ nghĩa Mác Lênin, phần Kinh tế chính trị (KTCT) nói riêng cũng cần
phải hướng đến phát triển năng lực này cho SV.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm
Năng lực GQVĐ là khả năng cá nhân sử dụng hiệu
quả các quá trình nhận thức, hành động và thái độ, động
cơ, cảm xúc để giải quyết những tình huống vấn đề mà ở
đó không có sẵn quy trình, thủ tục, giải pháp thông
thường. Nó biểu hiện dưới dạng cấu trúc với các năng lực
thành phần, gồm: nắm vững tri thức, vận dụng các thao
tác tư duy để nhận biết, phát hiện được vấn đề, thiết lập
được kế hoạch GQVĐ; từ đó, đưa ra các phương án giải
quyết và lựa chọn được phương án, quyết định đúng để
GQVĐ đặt ra.
2.2. Nội dung phát triển năng lực giải quyết vấn đề
trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin”, phần “Kinh tế chính trị”
Để phát triển tốt năng lực GQVĐ trong dạy học môn
NNLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin, phần KTCT, giảng
viên (GV) cần hướng cho SV tập trung vào những nội
dung cơ bản sau:

- Phát triển năng lực nhận thức về phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa: Muốn GQVĐ trong học tập và
cuộc sống, chúng ta phải có sự nhận thức đúng đắn về sự
vật, hiện tượng. Trong dạy học môn học này, phát triển
năng lực GQVĐ trước tiên là phải phát triển năng lực nhận
thức về nội dung môn học, chính là bản chất của các phạm
trù, khái niệm. Vì tư duy đảm nhận vai trò quan trọng để
nhận thức bản chất của vấn đề thông qua việc ghi nhớ kiến
thức và các thao tác tư duy (so sánh, phân tích, tổng hợp,
đối chiếu); ngược lại, khi nâng cao năng lực nhận thức thì
tư duy sẽ tích cực, linh hoạt, sáng tạo hơn, giúp SV biết
cách phát hiện vấn đề, sàng lọc và đưa ra phương án tối ưu
nhất để giải quyết những tình huống có vấn đề trong nội
dung môn học, hoặc các bài toán KTCT.
- Phát triển năng lực tự đặt và trả lời câu hỏi: Trong
quá trình nghe giảng hoặc đọc sách sẽ làm nảy sinh mâu
thuẫn trong nhận thức của SV, đặt ra những câu hỏi mong
giải đáp, lí giải bằng sự tìm hiểu chủ động của bản thân
hoặc thông qua trao đổi với bạn bè, thầy cô. Như vậy,
đây chính là việc SV phát huy tính tích cực, tự giác sáng
tạo trong quá trình chiếm lĩnh tri thức.
- Phát triển năng lực giải các bài toán KTCT: Các
bài toán KTCT là những vấn đề gián tiếp đòi hỏi phải
giải quyết trong thực tiễn đời sống sản xuất xã hội. SV
cần có khả năng vận dụng kiến thức lí thuyết, dùng các
công thức để đưa ra cách giải quyết, tìm ra đáp án chính
xác cho các bài toán đó.
- Phát triển năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết
các vấn đề thực tiễn: SV có khả năng xác định đúng và
chính xác vấn đề, có khả năng khái quát và trừu tượng hóa
để tạo ra tri thức mới, gắn nó với thực tiễn cuộc sống, kết
hợp lí luận với thực tiễn, phát triển năng lực nhận thức độc
lập, sáng tạo gắn với hoạt động sản xuất xã hội sau này.
- Phát triển năng lực tự kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập: SV có khả năng đánh giá được năng lực của bản
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thân để phát huy kết quả, khắc phục những sai sót trong
tư duy, nghiên cứu và hoạt động học tập, góp phần điều
chỉnh quá trình tích lũy kiến thức của mình sâu sắc hơn.
2.3. Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực
trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin”, phần “Kinh tế chính trị” nhằm
phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên
2.3.1. Vận dụng nguyên tắc dạy học giải quyết vấn đề để
hình thành năng lực tự học cho sinh viên
Dạy học GQVĐ là quan điểm dạy học đưa người học
vào những tình huống có vấn đề và kích thích người học
tự lực giải quyết các vấn đề đó một cách sáng tạo. Thông
qua GQVĐ, người học sẽ lĩnh hội tri thức, hình thành kĩ
năng và phương pháp nhận thức. Với ưu điểm là phát huy
tính tích cực, chủ động trong học tập, kích thích tư duy
sáng tạo, tạo hứng thú say mê trong học tập, phát triển
năng lực GQVĐ cho SV. Các bước của phương pháp dạy
học GQVĐ trong dạy học môn NNLCB của chủ nghĩa
Mác - Lênin, phần Kinh tế chính trị, gồm: - Bước 1: Đặt
vấn đề và chuyển người học vào tình huống có vấn đề. SV
chủ động phân tích tình huống, nhận biết, trình bày vấn đề;
- Bước 2: Nghiên cứu và GQVĐ: GV tổ chức hướng dẫn
để SV lập kế hoạch, tìm các phương án giải quyết; - Bước
3: Kết thúc GQVĐ: SV quyết định phương án giải quyết,
phân tích các phương án, đánh giá các phương án.
Ví dụ 1: Trong nội dung của Chương IV - phần I.
Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng
hóa, GV có thể đưa ra vấn đề: Lịch sử phát triển xã hội
loài người trải qua 2 kiểu tổ chức kinh tế là sản xuất tự
cấp tự túc và sản xuất hàng hóa. Vậy Việt Nam hiện nay
đang ở giai đoạn nào? Lí giải?
Gợi ý trả lời: Vận dụng nội dung sự ra đời của sản xuất
hàng hóa khi có 2 điều kiện: Phân công lao động xã hội và
sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản
xuất. Nền kinh tế Việt Nam là nền sản xuất hàng hóa vì có
sự phân công lao động rõ ràng: nhiều ngành nghề, lĩnh vực
và thừa nhận sự tồn tại của nhiều hình thức sở hữu khác
nhau về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động.
Ví dụ 2: Trong nội dung Chương V - phần I. Sự
chuyển hóa tiền thành tư bản, GV có thể đưa ra vấn đề:
Trong chủ nghĩa tư bản, tiền chính là hình thái ban đầu
của tư bản, và mọi tư bản đều xuất hiện trước hết dưới
một hình thái tiền tệ nhất định, nhưng bản thân tiền có
phải là tư bản không? Và những người nhiều tiền có phải
là nhà tư bản? Tiền chỉ trở thành tư bản trong những
điều kiện nhất định, vậy đó là điều kiện nào?
Gợi ý trả lời: Tìm hiểu nguồn gốc, bản chất và chức
năng của tiền tệ. Trong lưu thông hàng hóa giản đơn, tiền
không đẻ ra tiền, so sánh 2 công thức lưu thông tiền tệ, chỉ
công thức chung của tư bản thì tiền mới tạo ra lượng mới
chính là giá trị thặng dư, lúc đó tiền mới gọi là tư bản. Những

người nhiều tiền chưa chắc đã là nhà tư bản, tiền chỉ trở
thành tư bản khi nó tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản.
2.3.2. Kết hợp phương pháp dạy học giải quyết vấn đề
với phương pháp thảo luận nhóm
Trong dạy học GQVĐ, GV có thể kết hợp sử dụng
các cách thức tổ chức khác nhau để nâng cao năng lực
giúp SV GQVĐ, trước tiên phải kể đến phương pháp thảo
luận nhóm. Đây là việc GV có thể đưa ra một tình huống,
sau đó tổ chức hoạt động nhóm cho SV bàn bạc, thảo luận,
trao đổi để GQVĐ; thống nhất đưa ra quan điểm, phương
án giải quyết. Làm việc theo nhóm với nhiều ưu thế khi
nó phát huy được sức mạnh của tập thể, học tập cũng như
sự tương tác giữa các thành viên của nhóm sẽ giúp SV
tăng cơ hội rèn luyện các kĩ năng (từ việc tự mình nghiên
cứu tài liệu, đến việc trao đổi ý kiến...); cùng với đó là
phát triển nhiều năng lực khác (năng lực làm việc nhóm,
năng lực lãnh đạo, năng lực GQVĐ...).
Với phương pháp thảo luận nhóm, GV có thể chia lớp
thành nhiều nhóm khác nhau, mỗi nhóm có trưởng nhóm
và thư kí nhóm. Các nhóm sẽ tiến hành thảo luận dưới sự
điều khiển của trưởng nhóm, thư kí nhóm ghi chép ý
kiến. Sau một thời gian, GV yêu cầu mỗi nhóm lên trình
bày kết quả trước lớp, có sự bổ sung ý kiến trong nhóm
và thảo luận giữa các nhóm. Cuối cùng, GV tổng hợp và
đưa lời giải, kết luận.
2.3.3. Vận dụng phương pháp dự án
Dạy học dự án là phương pháp dạy học trong đó SV
thực hiện nhiệm vụ học tập phức hợp gắn với thực tiễn,
kết hợp lí thuyết với thực hành; tự lực cao trong quá trình
học tập từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch, thực
hiện và kiểm tra, đánh giá. Dạy học dự án chủ yếu được
tổ chức dưới hình thức làm việc theo nhóm, kết quả sẽ là
các sản phẩm có thể giới thiệu được. Trong dạy học phần
KTCT, trên cơ sở nội dung chương trình môn học gắn với
các vấn đề kinh tế, rất gần gũi với đời sống của SV, nên
GV sẽ đưa ra các chủ đề, đề tài gắn với đời sống thực tiễn
bằng cách đặt các câu hỏi định hướng gồm: câu hỏi khái
quát, câu hỏi bài học, câu hỏi nội dung.
Phương pháp dự án trong dạy học được tiến hành qua
5 giai đoạn: - GV và SV quyết định chủ đề; - SV xây dựng
kế hoạch; - SV thực hiện theo kế hoạch, tạo ra các sản
phẩm cụ thể; - GV và SV đánh giá, rút kinh nghiệm; - Giới
thiệu sản phẩm, công bố sản phẩm của dự án.
Ví dụ 3: Khi giảng dạy nội dung Chương VI - Học
thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư
bản độc quyền nhà nước. GV sẽ đưa ra đề tài: Những tác
động của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước đối với
Việt Nam hiện nay.
GV sẽ thiết kế các câu hỏi khái quát: Tìm hiểu những
tác động của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước đối
với nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay.
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Câu hỏi bài học: Biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc
quyền nhà nước?; Hiện nay những biểu hiện đó có thay
đổi gì?; Ở Việt Nam có những biểu hiện nào thể hiện sự
tác động của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước?.
Câu hỏi nội dung: Chủ nghĩa tư bản độc quyền là gì?;
Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là gì?; Biểu hiện
của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, hiện nay biểu
hiện đó như thế nào?; Biểu hiện của sự tác động của chủ
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước hiện nay ở Việt Nam?.
Căn cứ vào gợi ý, dự án sẽ tiến hành theo các giai
đoạn: SV sẽ thiết kế bài tập 1: Giới thiệu về chủ nghĩa tư
bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước;
bài tập 2: Đưa ra các biểu hiện về sự tác động của chủ
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước ở Việt Nam hiện nay;
bài tập 3: Giới thiệu bài trình chiếu bằng PowerPoint
hoặc video. Đây là sản phẩm công bố giữa các nhóm.
GV sẽ cho các nhóm lên trình bày báo cáo sản phẩm,
có nhận xét, đánh giá.
2.3.4. Sử dụng các bài toán Kinh tế chính trị
Một trong những nội dung quan trọng trong phần lí
luận của chủ nghĩa Mác - Lênin chính là phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa và các bài toán KTCT chính là sự
phản ánh gián tiếp nội dung bài học vào thực tiễn hoạt
động sản xuất xã hội. Việc sử dụng các bài toán KTCT
trong quá trình giảng dạy sẽ góp phần quan trọng trong
phát triển năng lực GQVĐ cho SV. Thông qua những
dạng bài tập này, SV dần nắm được những kiến thức cơ
bản một cách vững chắc, phân biệt được các khái niệm,
phạm trù dễ nhầm lẫn, những công thức tính toán. Khi giải
các bài toán KTCT SV bị cuốn hút vào công việc học tập,
tạo cho họ hứng thú, hình thành kĩ năng GQVĐ, yêu thích
tính ứng dụng của môn học này vào thực tiễn cuộc sống.
Trước hết, GV cần hệ thống hóa một số dạng bài tập
thường gặp trong môn NNLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin,
phần KTCT bao gồm: - Xác định sự biến thiên của giá trị
tổng sản phẩm hàng hóa và giá trị của một đơn vị sản phẩm
hàng hóa; - Xác định cấu thành lượng giá trị của tổng sản
phẩm hàng hóa và của một đơn vị sản phẩm hàng hóa. Từ
đó, tính giá trị lao động sống (lao động hiện tại) ứng với
tổng sản phẩm và một đơn vị sản phẩm; - Bài tập liên quan
tới thời gian lao động trong ngày, tiền công trong chủ nghĩa
tư bản, các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư; - Liên
quan đến sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành tư bản, tích
tụ tư bản - tập trung tư bản, tuần hoàn và chu chuyển tư bản,
tư bản cố định - tư bản lưu động, chi phí sản xuất tư bản
chủ nghĩa, cấu tạo hữu cơ của tư bản, giá cả sản xuất; - Lợi
nhuận và tỉ suất lợi nhuận; - Các hình thái của tư bản và các
hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.
Quy trình tiến hành sử dụng bài toán KTCT trong dạy
học: - GV lựa chọn bài toán liên quan đến nội dung bài
học, đưa SV vào vấn đề cần giải quyết, xác định vấn đề;

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động giải toán của SV: Xác
định các yếu tố đã biết, chưa biết, các công thức cần sử
dụng; - SV tiến hành giải bài toán; - GV chữa bài, sửa
chữa sai sót, nhận xét, đánh giá (nếu cần).
Ví dụ 4: Khi học đến nội dung của Chương V - Phần
II. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư, để tìm hiểu về giá
trị thặng dư, tỉ suất giá trị thặng dư, tư bản bất biến, tư
bản khả biến lượng giá trị, GV cho bài toán để củng cố
kiến thức, vận dụng phát triển năng lực GQVĐ như sau:
Một nhà sản xuất bỏ ra đầu tư với lượng tổng tư bản là
900.000$, trong đó bỏ vào tư liệu sản xuất là 780.000$,
số công nhân làm thuê là 400 người. Hãy xác định giá
trị mới do 1 công nhân tạo ra. Biết rằng tỉ suất giá trị
thặng dư (m’) là 200%.
Gợi ý trả lời: GV hướng dẫn SV phát hiện các yếu tố
đã biết, chưa biết, yêu cầu của câu hỏi là gì. Trong đó,
biết tổng tư bản: 900.000$, tư liệu sản xuất (C) =
780.000$, tổng số công nhân là 400 người, m’ = 200%;
cần tìm giá trị mới công nhân tạo ra chính là v + m, chưa
biết v và m.
- Xác định các công thức có liên quan đến các yếu tố
trên: tổng tư bản đầu tư = C + V; m’ = m/v.
- Cách làm: Tìm V  tìm v  tìm c  giá trị mới 1
công nhân = c + v.
- Tiến hành giải bài toán ta có: C + V = 900.000$ 
V = 900.000$ - 780.000$ = 120.000$  v = 120.000$ :
400 = 300$  m = 300$ x 200% = 600$  giá trị mới
do 1 công nhân tạo ra là: v + m = 300$ + 600$ = 900$.
3. Kết luận
Dạy học là một hoạt động không ngừng sáng tạo của
GV. Để hướng tới phát triển năng lực GQVĐ cho SV
trong dạy học môn NNLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin,
phần KTCT, GV cần phải đầu tư thời gian, nghiên cứu để
có thể kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa giữa các phương
pháp dạy học phù hợp; từ đó giúp SV tự mình biến những
tri thức trừu tượng, khó nhớ, khó hiểu thành những tri thức
gần gũi, thiết thực, góp phần hình thành kiến thức, kĩ năng,
thái độ và nhiều năng lực cần thiết; trong đó có năng lực
GQVĐ trong hoạt động học tập và cuộc sống của mình.
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lịch và đưa HS đến thực nghiệm theo hướng dẫn của Vụ).
Khi dạy học Bài 18 “Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở (xã,
phường, thị trấn)”, GV tổ chức cho HS tham quan tìm
hiểu tại Ủy ban nhân dân xã... Các chuyến tham quan, dã
ngoại sẽ tăng cơ hội cho HS được giao lưu, chia sẻ và thể
hiện những khả năng vốn có của mình; giúp các em cảm
nhận được vẻ đẹp của quê hương đất nước, hiểu được các
giá trị truyền thống và hiện đại.
3. Kết luận
HĐTN là hoạt động có ý nghĩa giáo dục cao đối với
HS, không chỉ giúp các em cụ thể hóa, củng cố kiến thức,
mà còn giúp phát triển năng lực của bản thân, hình thành
hứng thú, say mê học tập, bồi dưỡng tình yêu với thiên
nhiên, đất nước, con người. Việc tổ chức HĐTN trong
dạy học nói chung và trong môn GDCD nói riêng là rất
cần thiết trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện
mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tuy nhiên,
trong quá trình tổ chức, GV cũng phải đối mặt với không
ít khó khăn, như: huy động nguồn kinh phí, chăm sóc
việc đi lại, ăn uống của HS sao cho an toàn, xây dựng kế
hoạch học tập hiệu quả... Vì vậy, GV cần có sự ủng hộ
trong việc tổ chức HĐTN từ phía Ban giám hiệu nhà
trường, phụ huynh HS và cả các lực lượng khác trong xã
hội; đồng thời, cần linh hoạt trong việc vận dụng để tổ
chức phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, xây
dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan,
đoàn thể, tổ chức trong và ngoài nhà trường để thực hiện
được những hoạt động học tập hấp dẫn, đạt hiệu quả cao.
* Bài viết này là kết quả nghiên cứu của đề tài: “Đào
tạo năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho
sinh viên đại học sư phạm”. Mã số B2016-SBH-04.
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