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MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC
MÔN TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Nguyễn Văn Tráng - Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày nhận bài: 05/05/2018; ngày sửa chữa: 10/05/2018; ngày duyệt đăng: 21/06/2018.
Abstract: The module Marxist-Leninist Philosophy has been often introduced for the first-year
students since the first semester. At the beginning, students face many difficulties in studying this
module. In this article, author points out difficulities of first-year students in Ba Ria-Vung Tau
College of Education in acquiring the contents of this module. Also, author proposes some
solutions to help students find out the appropriate learning methods to have the better learning
outcomes.
Keywords: Students, college of education, Marxist-Leninist Philosophy.
1. Mở đầu
Triết học Mác-Lênin là nội dung nền tảng, là phương
pháp luận để sinh viên (SV) vận dụng, nghiên cứu toàn
bộ nguyên lí của chủ nghĩa Mác-Lênin cũng như hệ
thống lí luận chính trị.
Môn Triết học Mác-Lênin được đưa vào chương trình
đào tạo cho SV năm thứ nhất. Thực tiễn dạy học cho thấy,
phần lớn SV đều cho rằng Triết học Mác-Lênin là một
môn học khó. Bài viết tìm hiểu thực trạng việc học tập môn
Triết học Mác-Lênin của SV năm thứ nhất Trường Cao
đẳng Sư phạm Bà Rịa -Vũng Tàu, từ đó đề xuất một số
biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn học này.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Nội dung, yêu cầu học tập môn Triết học Mác-Lênin
Triết học Mác-Lênin được đưa vào giảng dạy cho SV
Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm:
Chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật
và chủ nghĩa duy vật lịch sử, với mục tiêu là SV phải nắm
vững những kiến thức cơ bản về các nội dung này. Cụ thể:
- Trong chủ nghĩa duy vật biện chứng, SV cần nắm
được những nội dung cơ bản của quan điểm duy vật biện
chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất
và ý thức. Trong phép biện chứng duy vật, SV cần nắm
được những nội dung cơ bản, duy vật biện chứng về các
nguyên lí, quy luật, các cặp phạm trù, lí luận nhận thức
duy vật biện chứng.
- Trong chủ nghĩa duy vật lịch sử, SV cần nắm được
những nội dung cơ bản về vai trò của sản xuất vật chất và
quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của
lực lượng sản xuất; biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến
trúc thượng tầng; mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức
xã hội; về cấu trúc và vai trò của hình thái KT-XH; đấu tranh
giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động,
phát triển của xã hội; về con người và vai trò sáng tạo lịch
sử của quần chúng nhân dân,… [1].

2.2. Thực trạng học tập môn Triết học Mác-Lênin của
sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Triết học Mác-Lênin được giảng dạy ngay đầu học kì
1 cho SV năm thứ nhất thông qua phương pháp dạy học
được giảng viên (GV) thường xuyên sử dụng như
phương pháp thuyết trình kết hợp với phương tiện trực
quan. Để hiểu và nắm vững môn Triết học Mác-Lênin,
SV cần nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích và ghi nhớ các
khái niệm (vật chất, ý thức, vận động, không gian, thời
gian, thực tiễn, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, tồn
tại xã hội, ý thức xã hội,…).
Chúng tôi đã tiến hành điều tra ngẫu nhiên mức độ
nắm vững kiến thức môn Triết học Mác-Lênin bằng
phiếu hỏi đối với 150 SV năm thứ nhất (gồm SV các
ngành đào tạo sư phạm và SV các ngành đào tạo ngoài
sư phạm) Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
vào tháng 2/2017. Kết quả thu được:
1) Sau khi học xong môn Triết học Mác-Lênin:
20/150 SV (chiếm 13,3%) khái quát được toàn bộ nội
dung kiến thức đã học; 75/150 SV (chiếm 50%) gặp khó
khăn trong quá trình khái quát nội dung kiến thức đã học;
55/150 SV (chiếm 36,7%) không xác định được những
nội dung kiến thức đã học.
2) Khả năng vận dụng kiến thức môn Triết học MácLênin vào thực tiễn của SV: 15/150 SV (chiếm 10%) cho
rằng bản thân thường xuyên thực hiện; 26/150 SV
(chiếm 17,3%) cho rằng ít khi thực hiện; 55/150 SV
(chiếm 36,7%) cho rằng không thực hiện được vì rất khó
vận dụng; 54/150 SV (chiếm 36%) cho rằng không thực
hiện được vì không hiểu.
3) Việc hiểu và học thuộc các khái niệm, phạm trù
triết học Mác-Lênin đối với SV: 18/150 SV (chiếm 12%)
cho rằng rất dễ dàng; 23/150 SV (chiếm 15,3%) cho rằng
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dễ dàng; 80/150 SV (chiếm 53,3%) cho rằng rất khó;
29/150 SV (chiếm 19,4%) không thực hiện.
Như vậy, hiệu quả lĩnh hội kiến thức môn Triết học
Mác-Lênin đối với SV năm thứ nhất còn chưa cao.
Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, nhưng theo
chúng tôi, nguyên nhân cơ bản nhất là: - Do SV năm thứ
nhất còn mang nặng phương pháp học ở trường phổ
thông, chưa thích ứng được với phương pháp học ở bậc
đại học; - SV chưa biết xác định mục tiêu của từng nội
dung cơ bản của Triết học Mác-Lênin; - Do mỗi lớp học
có số lượng SV đông nên GV ít có điều kiện sử dụng các
phương pháp dạy học tích cực; nhiều SV còn chưa tập
trung nghe giảng nên hiệu quả học tập chưa cao; - Chất
lượng tuyển sinh đầu vào (nhất là các ngành ngoài sư
phạm) còn thấp, nên khi vào học cao đẳng, đại học, các
em gặp khó khăn trong quá trình lĩnh hội kiến thức.
Từ những hạn chế trên, chúng tôi đề xuất một số biện
pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Triết học MácLênin cho SV năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm
Bà Rịa - Vũng Tàu.
2.3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học
môn Triết học Mác-Lênin cho sinh viên năm thứ nhất
ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
2.3.1. Định hướng cho sinh viên xác định rõ về vai trò, ý
nghĩa môn Triết học Mác-Lênin
Trong quá trình giảng dạy, GV cần giải thích rõ cho
SV hiểu Triết học Mác-Lênin là gì?. Sau đó, GV định
hướng cho SV nắm được tổng thể những kiến thức cơ
bản của thế giới quan và phương pháp luận Triết học
Mác-Lênin.
Về vị trí, vai trò của môn Triết học Mác-Lênin, GV
cần định hướng cho SV nắm được:
- Triết học Mác-Lênin là nền tảng của chủ nghĩa
Mác-Lênin; là sự kế thừa và phát triển của chủ nghĩa duy
vật và phép biện chứng.
- Trong Triết học Mác-Lênin, chủ nghĩa duy vật biện
chứng là hạt nhân lí luận của thế giới quan khoa học. Việc
nắm vững những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật
biện chứng là điều kiện tiên quyết để học tập, nghiên cứu
những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
- Phép biện chứng duy vật là một bộ phận lí luận cơ
bản, hợp thành Triết học Mác-Lênin, là “khoa học về mối
liên hệ phổ biến” và cũng là “khoa học về những quy
luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên,
của xã hội loài người và của tư duy” [2; tr 201], được coi
là lí luận nhận thức hay nhận thức luận.
- Chủ nghĩa duy vật lịch sử trong Triết học MácLênin giúp chúng ta nghiên cứu, nắm vững những quy
luật của sự vận động và phát triển xã hội, lịch sử phát

triển của nhân loại; về quá trình phát sinh, phát triển và
suy tàn của các hình thái KT-XH.
Việc học tập, nghiên cứu môn Triết học Mác-Lênin
là rất cần thiết trong khoa học và bản thân của mỗi người.
Khi SV đã thấy rõ được tầm quan trọng, tính thiết thực
của môn học sẽ xác định đúng động cơ, thái độ của việc
học tập. SV cần nắm vững môn Triết học Mác-Lênin và
vận dụng một cách sáng tạo trong hoạt động nhận thức
nhằm giải quyết những vấn đề của thực tiễn, của đất
nước, của thời đại đang đặt ra.
2.3.2. Đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên
Thực tiễn dạy học cho thấy, trong quá trình giảng dạy
môn Triết học Mác-Lênin, GV sử dụng chủ yếu vẫn là
phương pháp thuyết trình, nặng về truyền thụ kiến thức,
hoạt động thực hành, liên hệ thực tiễn ít được chú trọng.
Do vậy, GV khi giảng dạy kiến thức về Triết học MácLênin cần đổi mới phương pháp dạy học. Cụ thể:
- Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích
cực trong giảng dạy môn Triết học Mác-Lênin.
- Phát huy tính tích cực, chủ động của SV, cụ thể là
tăng cường vai trò làm chủ, tính tự giác, sáng tạo của các
em trong giờ học. SV cần có thái độ học tập tích cực, chủ
động lĩnh hội tri thức, say mê học tập,...
- Đổi mới phương pháp giảng dạy các khái niệm trong
hệ thống Triết học Mác-Lênin. Trước hết, GV cần đổi mới
nhận thức về vị trí, vai trò của khái niệm triết học; cần xem
nó như là những đơn vị kiến thức cơ bản, đóng vai trò cấu
thành nên môn học. V.I.Lênin cho rằng các khái niệm là
“điểm nút của mạng lưới nhận thức” [3; tr 270].
Để giảng dạy các khái niệm về Triết học Mác-Lênin
một cách sinh động và hiệu quả, đòi hỏi GV cần đổi mới
phương pháp phân tích nội dung khái niệm. GV cần dựa
trên cấu trúc logic của khái niệm. Ví dụ: trong khái niệm
“Thực tiễn”, chúng ta thấy chứa đựng 04 dấu hiệu cơ bản:
1) Là “Toàn bộ những hoạt động vật chất của con người”;
2) “Có mục đích”; 3) “Có tính lịch sử - xã hội”; 4) “Nhằm
cải biến tự nhiên và xã hội”. Vì vậy, khi dạy học khái niệm
“thực tiễn”, cần phân tích thành 4 nội dung tương ứng.
Trong dạy học các khái niệm, GV cần chuyển từ cách
giảng dạy siêu hình, đóng kín sang xét khái niệm nào đó
trong mối quan hệ với các khái niệm khác. Chẳng hạn:
khi giảng dạy khái niệm “Vật chất”, nếu chỉ dừng lại ở
sự phân tích nội dung và liên hệ với thực tiễn thì chưa đủ,
cần xem xét khái niệm “vật chất” trong mối quan hệ với
các khái niệm khác như: “không gian”, “vận động”,
“thực tiễn”, “tồn tại xã hội”,…
+ Kết hợp giữa nhiều phương pháp dạy học. Phương
pháp là cách thức, là con đường để đạt được nội dung dạy
học. Mỗi phương pháp đều có ưu, nhược điểm nhất định
nên GV cần linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Trong
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quá trình giảng dạy, GV cần phối hợp giữa các phương
pháp dạy học tích cực một cách linh hoạt, phù hợp nhằm
khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm của các
phương pháp.
2.3.3. Đổi mới phương pháp phương pháp học tập của
sinh viên. Trong quá trình học tập ở giảng đường đại học,
việc học tập của SV được thể hiện bằng chính quá trình
hoạt động, rèn luyện và nỗ lực của bản thân, đó chính là
con đường tạo ra tri thức bền vững.
Khối lượng kiến thức ở bậc đại học là rất lớn, phương
pháp giảng dạy và môi trường học tập cũng khác xa so
với bậc học ở phổ thông. Do vậy, SV cần có một phương
pháp học tập mới phù hợp để có thể lĩnh hội kiến thức
một cách hiệu quả.
Để quá trình học tập của SV đạt hiệu quả cao thì yếu
tố tự giác và chủ động của các em trong học tập có một
vai trò rất quan trọng. Do ở bậc đại học, GV chỉ đóng vai
trò là người tổ chức, hướng dẫn những tài liệu, nội dung
trọng tâm, cơ bản của môn học và giải đáp những thắc
mắc cho người học, nên cách học của SV chủ yếu là tự
học và học theo nhóm.
Để quá trình học tập ở bậc đại học nói chung và học
tập môn Triết học Mác-Lênin nói riêng đạt hiệu quả cao
thì theo chúng tôi, SV cần có một phương pháp học tập
khoa học ở tất cả các khâu: từ nghe giảng, ghi chép, làm
bài và quá trình tự học. Cụ thể: - Kĩ năng nghe giảng:
Một trong những phương pháp học tập có hiệu quả nhất
chính là: nghe giảng bài. Bởi hiệu quả của sự ý thức chăm
chú lắng nghe giúp SV: + Rút ngắn thời gian ôn tập;
+ Làm bài tập nhanh chóng và dễ dàng; + Nắm được
trọng tâm, trọng điểm bài học; + Hứng thú và yêu thích
môn học; - Kĩ năng ghi chép: Khi một ý niệm được tay
ta trực tiếp ghi trên giấy là hình ảnh của ý niệm này được
đậm nét thêm ở trong trí óc. Nếu SV ghi chép bài sẽ
nhanh chóng ghi nhớ và khắc sâu kiến thức; - Kĩ năng
làm bài tập, thực tập: Học cần đi đôi với hành, lí thuyết
phải gắn liền với thực tiễn. Quá trình giải quyết các bài
tập sẽ giúp SV ôn tập, củng cố và khắc sâu kiến thức;
- Kĩ năng tự học: là một kĩ năng quan trọng của SV bậc
đại học. Đây là kĩ năng cơ bản giúp con người thành công
không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, SV cần có giáo trình, ghi chép bài đầy
đủ, cần ghi được những nội dung chính và lắng nghe để
hiểu đúng tinh thần, bản chất của vấn đề, đặc biệt nắm
được phần ý nghĩa phương pháp luận và các ví dụ trong
thực tiễn mà GV đã nêu. Trong quá trình tự học ở nhà,
SV cần đọc lại giáo trình để hiểu rõ các thuật ngữ, khái
niệm, phạm trù, nguyên lí, quy luật, tiếp đến là đọc các
tài liệu tham khảo có liên quan, đối chiếu, liên hệ với thực

tiễn để bổ sung các kiến thức thành một nội dung hoàn
chỉnh. Để có kiến thức sâu rộng và nhớ lâu, SV không
những cần lắng nghe bài giảng của GV, sử dụng các
phương tiện hỗ trợ học tập, mà còn cần tích cực tham gia
trao đổi, thảo luận cùng với bạn trong nhóm, trong lớp.
Để làm được điều này, mỗi SV cần có thái độ học nghiêm
túc, cầu thị,... không ngừng cố gắng trong học tập.
Phương pháp học tập ở đại học của SV chủ yếu là tự
học. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả tự học của
SV chưa cao, trong đó có một nguyên nhân cơ bản là do
SV không xây dựng được phương pháp tự học phù hợp.
Tự học là quá trình nhận thức của cá nhân người học
nhằm chiếm lĩnh tri thức ở một lĩnh vực nào đó, thực chất
đây là quá trình cá nhân tự tư duy trên cơ sở phát huy
năng lực đã có của mình để đạt được mục tiêu trong học
tập và nghiên cứu. Để quá trình tự học của SV đạt hiệu
quả cao, GV cần hỗ trợ, hình thành cho các em những
cách thức, con đường, phương tiện tự học và nghiên cứu
khoa học hiệu quả.
Trong quá trình dạy học, GV cần tăng cường sử dụng
các phương pháp dạy học tích cực nhằm khơi gợi hứng
thú, tính sáng tạo, đặc biệt là hình thành cho người học ý
thức tự học và động cơ tự học đúng đắn. Để quá trình tự
học môn Triết học Mác-Lênin đạt kết quả cao, trước hết
SV cần hiểu được các tính chất, đặc điểm và nội dung
của môn học - là bộ môn vừa mang tính chất lí luận trừu
tượng, khái quát, lại vừa có tính thực tiễn rất cao. Do vậy,
việc học tập môn học này không chỉ đơn thuần là nắm
vững những nguyên lí, quy luật, các bài tập mang tính
chất lí luận mà phải biết vận dụng lí luận vào giải quyết
các vấn đề thực tiễn. SV cần hiểu rõ ý nghĩa, vị trí đặc
thù của môn học trong hệ thống các môn khoa học, điều
này giúp các em xây dựng được ý thức tự học, có ý chí
để khắc phục những khó khăn trong quá trình tự học.
Phương pháp tự học môn Triết học Mác-Lênin không chỉ
là học lại một cách máy móc các kiến thức từ vở ghi, bài
giảng của GV mà SV phải làm quen với việc nghiên cứu,
đọc các tài liệu, tìm hiểu thực tiễn, lịch xã hội, có sự sáng
tạo giữa lí luận và thực tiễn, biết vận dụng kiến thức triết
học để lí giải thực tiễn và ngược lại.
Tuy nhiên, để thực hiện được những yêu cầu trên là
một vấn đề khó đối với SV, nhất là đối với SV năm thứ
nhất vì các em đang quen với cách học ở trường phổ
thông, khả năng tư duy độc lập chưa cao, chưa định hình
được phương pháp tự học ở môi trường đại học, với vốn
sống còn ít. Do vậy, GV bộ môn Triết học Mác-Lênin có
vai trò rất quan trọng trong việc hướng dẫn SV phương
pháp tự học môn học này.
(Xem tiếp trang 175)
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Bài toán 5: Một nghiên cứu về sự hiểu biết của người
cao tuổi về bệnh đột quỵ với các chỉ số liên quan gồm có
tuổi, chỉ số huyết áp cho kết quả:
Sự hiểu biết
(thang điểm
100)

56

68

73

88

89

92

94

95

98

Tuổi

56

63

66

69

65

76

74

71

78

Chỉ số huyết
131 136 142 145 146 139 141 152 149
áp (mmHg)
Số người

8

10

12

5

4

3

4

11

2

Viết phương trình tổng quát biểu thị sự ảnh hưởng
của tuổi, chỉ số huyết áp tới sự hiểu biết của người cao
tuổi về bệnh đột quỵ.
Bài toán 6: Một nghiên cứu về huyết áp của người
cao tuổi ở Nam Định đã cho kết quả theo bảng sau:
Chỉ số đường huyết 5,7
5,2
6,1
5,9
(mmmol)
Huyết áp tâm thu
(mmHg)
Tần số

[4] Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
[5] Đào Hồng Nam (2014). Dạy học xác suất thống kê
ở Trường Đại học Y. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo
dục, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
[6] Lê Bá Phương (2016). Dạy học toán cao cấp cho
sinh viên đại học công nghiệp theo hướng gắn với
nghề nghiệp. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội.
[7] Trần Văn Hoan (2014). Thực trạng dạy học môn xác
suất - thống kê so với chuẩn đầu ra ở Trường Đại
học Lạc Hồng. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học
Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, số 59, tr 165-169.
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO...
(Tiếp theo trang 256)

< 120 120-139 140-159 ≤ 160
68

107

93

77

Lập phương trình hồi quy của chỉ số đường huyết
theo huyết áp tâm thu.
3. Kết luận
Từ thực tế dạy học Xác suất Thống kê cho SV ngành
Điều dưỡng, chúng tôi đã nghiên cứu và giải quyết vấn
đề phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn
nghề nghiệp cho SV thông qua các giải pháp sau: - Giúp
SV nhận dạng, phân biệt được hồi quy đa biến và hồi quy
đơn biến; - Phân tích đặc điểm và mối quan hệ giữa các
kiến thức - đặc biệt là giữa các dạng phương trình hồi
quy; - Xây dựng, chọn lọc các ví dụ, bài toán tương quan
và hồi quy trong ngành Điều dưỡng; - Xây dựng quy
trình giải bài toán tương quan và hồi quy cho SV.
Những kết quả bước đầu cho thấy, quy trình dạy học
giải bài toán tương quan và hồi quy đã đề xuất ở trên có tính
khả thi và hiệu quả khá tốt, góp phần nâng cao chất lượng
dạy học Xác suất Thống kê và năng lực vận dụng toán học
vào thực tế nghề nghiệp cho SV đại học ngành Điều dưỡng.
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3. Kết luận
Trên đây là một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả
giảng dạy Triết học Mác-Lênin cho SV năm thứ nhất ở
Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. Những
phương pháp mà chúng tôi đặt ra nhằm nâng cao chất
lượng dạy học môn Triết học Mác-Lênin, qua đó, hình
thành và phát triển nhân cách cho người học, phát triển
hài hòa trên tất cả các mặt đức, trí, thể, mĩ để góp phần
thực hiện mục tiêu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.
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