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ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC
Phan Thị Thu Hà - Trường Đại học Quảng Bình
Ngày nhận bài: 20/04/2018; ngày sửa chữa: 26/05/2018; ngày duyệt đăng: 08/06/2018.
Abstract: Improving the quality of teaching and learning political theory to meet the needs of
education reform is required for the education in our country today with aim to develop high quality
human resources. In this article, the author shares some suggestions to improve the effectiveness
of test and assessment of student’s learning outcomes towards learners’s competence development
in teaching political sciences.
Keywords: Political theory, assessment, competence developement.
1. Mở đầu
Có thể nói, trong các hoạt động của một nhà trường như
hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt đoàn
thể… thì hoạt động kiểm tra, đánh giá (KT, ĐG) kết quả học
tập của sinh viên có tác động lớn và trực tiếp đến quá trình
giáo dục ý thức và nhân cách của sinh viên. KT, ĐG là khâu
cuối cùng của quá trình dạy học, nó không chỉ phản ánh trực
tiếp kết quả dạy và học mà còn tác động mạnh mẽ tới các
khâu khác của quá trình dạy học. Đặc biệt, với sứ mệnh lịch
sử của mình, các môn học Lí luận chính trị (LLCT) góp
phần hình thành, giáo dục và bồi dưỡng cho sinh viên thế
giới quan, phương pháp luận khoa học, góp phần định
hướng suy nghĩ, hành động và hoàn thiện nhân cách cho thế
hệ trẻ. Để đạt được hiệu quả cao nhất trong dạy và học các
môn LLCT, thiết nghĩ cần thiết phải đổi mới phương pháp
KT, ĐG kết quả học tập của sinh viên, đây là khâu cuối cùng
nhưng được xem là khâu đột phá, thúc đẩy quá trình dạy học
các môn LLCT đạt kết quả cao nhất.
Bài viết trình bày một số nội dung góp phần nâng cao
hiệu quả công tác KT, ĐG kết quả học tập của sinh viên
trong dạy học các môn LLCT theo định hướng phát triển
năng lực người học.
2. Nội dung nghiên cứu
Quá trình tổ chức đào tạo sinh viên ở trường đại học, cao
đẳng bao gồm nhiều giai đoạn, nhiều lực lượng tham gia
nhưng để xác định chất lượng của quá trình ấy thì việc đánh
giá kết quả học tập của người học có vai trò hết sức quan
trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc KT, ĐG nói chung và
KT, ĐG trong dạy học LLCT vẫn chưa được nghiên cứu một
cách đúng mức, nhiều khi còn tùy tiện, chủ quan, thiếu chính
xác… dẫn đến việc đánh giá chất lượng đào tạo chưa thực
chất, còn nhiều vấn đề bất cập trong việc sử dụng nguồn nhân
lực cho xã hội. Hơn nữa, nếu chúng ta thay đổi hệ thống
chương trình và phương pháp đào tạo mà không thay đổi hệ
thống KT, ĐG thì cũng không thể đạt được mục đích mong

muốn. Chính vì vậy, đổi mới KT, ĐG trở thành nhu cầu bức
thiết của ngành giáo dục và toàn xã hội ngày nay, đặc biệt với
chuyên ngành LLCT. KT, ĐG thực, đánh giá đúng thực tế,
chính xác và khách quan sẽ giúp người học tự tin, chủ động,
yêu thích và không ngừng nâng cao năng lực sáng tạo trong
học tập các môn LLCT theo định hướng năng lực.
Nội dung, hình thức KT, ĐG các môn khoa học LLCT
có thể thực hiện khác nhau. Tuy nhiên, công tác thi, đánh
giá kết quả học tập của sinh viên cần hướng đến những mục
đích cơ bản như sau:
2.1. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học
tập của sinh viên nhằm tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng
các kiến thức và kĩ năng đã học vào việc giải quyết các
vấn đề do giảng viên đặt ra trong dạy học lí luận chính trị
Trong điều kiện “bùng nổ thông tin” như hiện nay, việc
yêu cầu người học phải gắn liền hiểu với nhớ là điều không
phù hợp chút nào, bản thân mỗi giảng viên cần hiểu đúng
nguyên lí gắn lí luận với thực tiễn phải thật phù hợp với hoàn
cảnh, đặc biệt đối với các môn nặng lí thuyết như LLCT.
Người học phải hiểu được bản chất vấn đề mình quan tâm
và quy trình vận dụng nó như thế nào. Điều quan trọng là
người học phải nắm được thông tin liên quan nằm ở đâu,
nếu cần sử dụng thì phải khai thác bằng còn đường nào,
phương tiện hỗ trợ cần thiết là gì…
Tình trạng ra đề thi các môn học LLCT chỉ với mục đích
sinh viên phải nhớ những gì đã học để viết, khi làm bài lại
nghiêm cấm việc sinh viên sử dụng tài liệu đã vô hình chung
biến các kì thi thành việc kiểm tra trí nhớ và các buổi thi trở
thành nỗi ám ảnh của người học, nhiều thí sinh bị đình chỉ
thi vì mang tài liệu vào phòng thi vẫn là nỗi day dứt của các
giảng viên cũng như các cán bộ quản lí nhà trường. Với các
môn học gắn liền thực tiễn như LLCT thì cần khắc phục
những kiểu đề thi trên.
Kiểu đề thi tự luận như vậy vừa đánh giá không sát yêu
cầu tư duy “mở” của người học vừa gây khó khăn cho cả bản
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thân người dạy. Trí nhớ của con người không phải là vô hạn.
Trong một thời gian nhất định, khi lượng thông tin nạp vào
quá nhiều thì bộ nhớ sẽ bị bão hòa. Chính vì thế, mỗi giảng
viên dạy LLCT cần đánh giá ở đây là mức độ hiểu và vận
dụng kiến thức bộ môn thể hiện qua việc người học được sử
dụng các nguồn thông tin mà bản thân khai thác được để thực
hiện các thao tác tư duy tổng hợp, phân tích vấn đề do giảng
viên đặt ra chứ không phải là nhớ để tái hiện lại. Hạn chế các
câu hỏi: Nêu…?, Trình bày…?, khuyến khích các câu hỏi: So
sánh…?, Phân tích…?, Vận dụng vào thực tiễn…
Thời gian qua, nhiều bộ môn đã áp dụng hình thức đánh
giá kết quả môn học bằng hình thức ra đề thi tự luận mở,
trắc nghiệm khách quan hay thông qua kết quả nghiên cứu
khoa học…đã tích cực góp phần thay đổi cách dạy, cách
học. Ngoài giờ học chính khóa, sinh viên đã dành thời gian
vào trung tâm học liệu của trường, tổ chức học nhóm…
cũng chính là đáp ứng yêu cầu này.
2.2. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học
tập của sinh viên còn nhằm mục đích tạo ra các “thông
tin ngược” giúp giảng viên lí luận chính trị điều chỉnh
phương pháp dạy và giúp sinh viên thay đổi phương pháp
học phù hợp nhằm đạt kết quả cao nhất
Trong dạy học LLCT, việc KT, ĐG kiến thức và kĩ năng
của sinh viên có vai trò rất quan trọng, nó vừa giữ vai trò
động lực thúc đẩy quá trình dạy học, vừa có vai trò là “bánh
lái” giúp giảng viên điều chỉnh phương pháp dạy và sinh
viên thay đổi phương pháp học.
Trong giai đoạn hiện nay, sinh viên ra trường không chỉ
với tâm thế của người đi xin việc mà còn phải được trang bị
những kiến thức, kĩ năng để họ có thể chủ động tạo ra việc
làm cho mình, cho người khác góp phần tạo ra của cải vật
chất, tinh thần cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.
Chính vì vậy, thông qua quá trình đào tạo tại trường, xác
định kết quả theo mục tiêu đã đề ra giảng viên có thể biết
được mức độ sinh viên lĩnh hội kiến thức chiếm tỉ lệ bao
nhiêu so với mục tiêu mình đặt ra trong giảng dạy, từ đó có
thể phát hiện, phân loại được trình độ người học.
Thông qua nhiều kênh thông tin, người dạy sẽ nắm vững
hơn tình hình học tập của sinh viên từ đó có thể hỗ trợ, giúp
đỡ các em lúc gặp khó khăn trong học tập, chẳng hạn như:
có thể dạy lại hay thử các phương pháp khác, hay cung cấp
cho sinh viên thêm nhiều cơ hội hơn nữa để thực hành.
Những hoạt động này chắc chắn sẽ giúp cho việc học tập
của sinh viên thành công, hoàn thiện hơn, sinh viên sẽ yêu
thích và hứng thú hơn với các môn học LLCT
2.3. Việc đánh giá kết quả học tập của người học nếu
được thực hiện khách quan, chính xác còn tạo cho sinh
viên sự phấn khởi, hứng thú trong quá trình lĩnh hội kiến
thức các môn học lí luận chính trị
Từ thực tế giảng dạy LLCT trong những năm qua, tôi
không phủ nhận những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận

trong KT, ĐG LLCT ở các trường đại học, cao đẳng, nhưng
cũng đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại như sau:
KT, ĐG chưa thực sự khách quan, công bằng. Thực tế,
nhiều giảng viên vẫn còn tâm lí ngại đánh giá đúng thực
chất, khả năng của sinh viên với nhiều lí do, trong đó có lí
do về điểm số của sinh viên, vì điểm số của sinh viên có thể
đánh giá việc giảng dạy của giảng viên, nhiều giảng viên
muốn có kết quả “Đẹp” về điểm số. Tâm lí “gửi người thân”
còn tồn tại ở nhiều giảng viên… Và như vậy KT, ĐG chưa
thực sự mang tính giáo dục, phần nào ảnh hưởng đến tâm lí
và sự phấn đấu vươn lên của sinh viên.
Để việc KT, ĐG kết quả học tập của sinh viên đảm bảo
khách quan trung thực, chính xác, tạo động lực giúp sinh
viên có niềm tin vươn lên trong học tập đòi hỏi phải có sự
cố gắng của cả giảng viên và sinh viên.
- Đối với giảng viên giảng dạy các môn khoa học
LLCT: Giảng viên - người có quyền to lớn là được đánh giá
kết quả học tập của sinh viên cần nhận thức sâu sắc nghĩa vụ
của mình là phải đánh giá thực chất, công bằng, khách quan
và chính xác nhất. Bản thân người thầy phải luôn là tấm
gương sáng trong việc thực hiện khách quan, công bằng trong
KT, ĐG, đặc biệt là những giảng viên giảng dạy LLCT.
Ngoài việc thực hiện chính xác các quy định về làm đề thi,
giảng viên LLCT cần lưu ý một số điểm chính sau đây:
+ Đề thi có câu chữ rõ ràng gắn liền với nội dung môn
học LLCT, nên có cấu trúc gồm nhiều phần nhỏ, có phần khó,
phần dễ, có nội dung kiểm tra các khái niệm và cần có những
yêu cầu phải phân tích, tổng hợp ở mức độ cao. Trong quá
trình giảng dạy, tôi thực hiện kiểm tra theo đúng những vấn
đề đã thống nhất với sinh viên, đề kiểm tra có nội dung cơ bản
để sinh viên tái hiện nhưng cũng không thể thiếu các câu hỏi
kích thích sự tìm tòi, động não của sinh viên. Ví dụ, trong
chương VI, học phần: Những Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa
Mác - Lênin 2, đề kiểm tra thường có các câu hỏi: Trình bày
những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền? Ý nghĩa
của việc nghiên cứu tư tưởng về chủ nghĩa tư bản độc quyền
của Lênin trong việc đánh giá chủ nghĩa tư bản hiện nay? Với
cách làm như vậy, tôi nhận thấy hiệu quả giáo dục mang lại
rất cao, ý thức sinh viên tiến bộ hơn nhiều.
+ Nội dung, yêu cầu đề thi phải tương xứng với thời gian
làm bài của sinh viên, phải đánh giá được khả năng vận
dụng và tính sáng tạo của sinh viên. Đặc biệt cần khuyến
khích các dạng đề chú ý đến khả năng tư duy độc lập, để từ
đó tạo hứng thú học tập cho sinh viên và giúp giảng viên
phân loại được sinh viên.
+ Đối với một số học phần thuộc chuyên ngành LLCT
như: Lí luận và phương pháp dạy học giáo dục công dân,
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cần thiết phải
đánh giá bằng hình thức thực hành trên lớp.
Để ra được một đề thi theo định hướng phát triển năng lực
người học trong dạy học LLCT và ra đề thi để giúp sinh viên thay
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đổi nhận thức của sinh viên từ “bị KT, ĐG” sang “được KT, ĐG”
là một vấn đề không đơn giản chút nào. Đòi hỏi, cần phải có quy
chế chặt chẽ và sự cố gắng, tâm huyết của mỗi giảng viên.
- Đối với sinh viên học các môn khoa học LLCT: Trước
hết, sinh viên phải xác định được rằng ngoài kiến thức chuyên
ngành của mình, giáo dục LLCT có vai trò rất quan trọng
trong quá trình hình thành và phát triển về nhận thức, nhân
cách của sinh viên. Chính những tri thức LLCT mà sinh viên
được tiếp thu sẽ góp phần quan trọng vào việc hình thành
trong mỗi sinh viên một thế giới quan khoa học, một nhân
sinh quan cộng sản và một phương pháp làm việc biện chứng.
Vì vậy, sinh viên phải xác định học là để nắm vững tri thức,
điểm số có được và văn bằng được cấp phải tương xứng với
những gì mà tự mình tích lũy được trong quá trình đào tạo.
3. Kết luận
Đổi mới phương pháp KT, ĐG kết quả học tập của sinh
viên trong dạy học LLCT ở trường đại học, cao đẳng theo
định hướng năng lực sẽ góp phần giúp thu hẹp khoảng cách
giữa kiến thức mà sinh viên học được trong nhà trường với
thực tiễn phong phú đang diễn ra trong cuộc sống.
KT, ĐG theo hướng phát triển năng lực là một nhiệm vụ
và giải pháp quan trọng đối với đào tạo đại học. Nghị quyết
số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XI (2013) khẳng định: Đánh giá kết quả đào tạo đại học theo
hướng chú trọng năng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi
mới kiến thức; đạo đức nghề nghiệp; năng lực nghiên cứu và
ứng dụng khoa học và công nghệ; năng lực thực hành, năng
lực tổ chức và thích nghi với môi trường làm việc.
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lí luận chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay. NXB
Chính trị Quốc gia - Sự thật.
[5] Lâm Quang Thiệp (2012). Đo lường và đánh giá hoạt
động học tập trong nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.
[6] Nguyễn Duy Bắc (chủ biên, 2004). Một số vấn đề lí
luận và thực tiễn về dạy và học môn Mác - Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học. NXB Chính
trị Quốc gia - Sự thật.
[7] Ngô Văn Thạo (chủ biên, 2008). Phương pháp giảng
dạy lí luận chính trị. NXB Lao động - Xã hội.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN...
(Tiếp theo trang 237)
Những hoạt động đọc hiểu trên nhằm mục đích phát
triển kĩ năng tư duy phản biện; giúp SV nắm bắt được
hàm ý của tác giả, mối quan hệ nguyên nhân - kết quả,
những định kiến, nhìn ra được điểm mạnh, điểm yếu
trong lập luận, những giả định, suy luận được tính chính
xác, đúng sai của những quan điểm trong bài đọc, đặt ra
được câu hỏi với những kiến thức đọc được và tìm câu
trả lời dựa vào kiến thức tích lũy của bản thân cũng như
tìm hiểu thêm từ các nguồn tài liệu khác để có thể có cái
nhìn khái quát hóa, đa chiều hơn về một chủ đề. Nắm
vững kĩ năng này không những giúp cho SV xử lí tốt văn
bản đọc mà còn giúp họ có được hứng thú phát triển kĩ
năng đọc bằng tiếng Anh trong cuộc sống cũng như trong
học tập nghiên cứu sau này.
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