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Abstract: This article summarizes the analysis of applying teaching methods and the innovation
of teaching methods in the direction of developing learners’ competency. Then, we present a
number of suggestions for the innovation of the methods in teaching the Political Theory modules
in Political College of the Mekong River Delta provinces in the current period.
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1. Mở đầu
Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) các môn Lí
luận chính trị (LLCT) ở trường chính trị các tỉnh khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long là rất cần thiết trong
giai đoạn hiện nay, qua đó hình thành thế giới quan
khoa học, nhân sinh quan và phương pháp luận, cũng
như góp phần bồi dưỡng và giáo dục bản lĩnh chính
trị, đạo đức cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, lối
sống,… cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.
Chính vì vậy, việc đảm bảo chất lượng dạy và học các
môn LLCT có vai trò quan trọng trong việc định
hướng tư tưởng, hình thành nhân cách cho thế hệ cán
bộ tương lai. Tuy nhiên, thực trạng vấn đề lí luận về
đổi mới PPDH các môn LLCT ở trường chính trị các
tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chưa được
nghiên cứu một cách khoa học. Cho nên, trong phạm
vi bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến một số vấn
đề lí luận cơ bản về đổi mới PPDH các môn LLCT ở
trường chính trị các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long theo hướng phát triển năng lực.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số vấn đề về năng lực
Hiện nay, có nhiều cách định nghĩa khác nhau về
khái niệm năng lực và chúng tôi đồng nhất năng lực với
khả năng. Theo [1; tr 13], “Năng lực là tổ hợp nhiều kĩ
năng, giá trị được cá nhân thể hiện để mang lại các kết
quả cụ thể”. Theo [1; tr 27], “Năng lực là một thuộc tính
phức hợp, là điểm hội tụ của nhiều yếu tố như tri thức,
kĩ năng, kĩ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và
trách nhiệm” và cũng theo [2; tr 27-28] thì “Năng lực
là khả năng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các
hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những
tình huống khác nhau thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp;
xã hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng, kĩ xảo
và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động”.
Theo Trần Xuân Phú “Năng lực bao giờ cũng là năng

lực trong một lĩnh vực hoạt động nhất định (năng lực
học tập, năng lực kinh doanh, năng lực âm nhạc, năng
lực văn học, năng lực hoạt động quân sự…)” [1; tr 28].
Theo Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình
tổng thể, “năng lực là thuộc tính cá nhân đuợc hình
thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học
tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp
các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác
như hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện thành công
một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn
trong những điều kiện cụ thể.” [3; tr 36].
Tuy nhiên, năng lực phải được thể hiện, đánh giá
thông qua hoạt động, trong quá trình hoạt động chứ
không chỉ kiểm tra, đánh giá thông qua các bài kiểm tra.
Tức là, năng lực vừa là mục tiêu, vừa là kết quả hoạt
động, nó là điều kiện của hoạt động, nhưng cũng phát
triển thông qua chính hoạt động của con người. Năng lực
thể hiện qua việc chủ thể kết hợp một cách linh hoạt, có
tổ chức hợp lí các kiến thức, kĩ năng với thái độ, giá trị,
động cơ nhằm đáp ứng những yêu cầu phức hợp của một
hoạt động, bảo đảm cho hoạt động đó đạt kết quả tốt đẹp
trong một bối cảnh nhất định. Biểu hiện của năng lực là
biết sử dụng các nội dung, các kĩ năng vào giải quyết hiệu
quả những vấn đề, những tình huống cụ thể trong cuộc
sống, chứ không phải ở việc tiếp thu lượng tri thức rời
rạc. Vì thế, dạy học theo định hướng phát triển năng lực
đòi hỏi phải tạo điều kiện để học viên thường xuyên được
tham gia vào các hoạt động.
Năng lực không chỉ là tư chất bẩm sinh thuần tuý vốn
có của con người, mà là kết quả của sự phối hợp những
tư chất bẩm sinh vốn có với sự rèn luyện, tu dưỡng, học
tập thông qua hoạt động thực tiễn của con người, Nghị
quyết số 29-NQ/TW của Trung ương, khái niệm năng
lực được sử dụng đồng thời với phẩm chất: “Tiếp tục đổi
mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục,
đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng
lực của người học” [3]. Theo Hồ Chí Minh: “Năng lực
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con người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có, mà
một phần lớn do công tác, do luyện tập mà có” [2; tr 273].
Như vậy, việc phát triển năng lực người học cần thiết và
phải thông qua quá trình đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng
trong thực tiễn. “Dạy học gắn với phát triển năng lực
nghề nghiệp cho người học đã trở thành xu thế tất yếu
trong các trường đại học hiện nay” [5; tr 53]. Dạy học
phát triển năng lực là quá trình dạy học làm cho người
học biến đổi, nâng cao khả năng nhận thức, rèn luyện kĩ
năng, các thao tác tư duy và thái độ học tập lên một trình
độ mới cao hơn.
Có thể phân chia năng lực theo nhiều cách khác nhau,
chẳng hạn như năng lực cốt lõi và năng lực đặc biệt, năng
lực chung và năng lực chuyên môn. + Năng lực cốt lõi:
là năng lực cơ bản, thiết yếu mà bất kì ai cũng cần phải
có để sống, học tập và làm việc hiệu quả; + Năng lực đặc
biệt là những năng khiếu về trí tuệ, văn nghệ, thể thao, kĩ
năng sống,… nhờ tố chất sẵn có ở mỗi người; + Năng lực
chung là năng lực cần hình thành nói chung cho mỗi
người học để chung sống một cách có trách nhiệm và phù
hợp với xã hội: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn
đề, năng lực tư duy, năng lực tự quản lí (tư duy chiến
lược, quản lí sự thay đổi, ra quyết định, quản lí công việc,
nguồn lực... ), năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng
lực truyền thông và sử dụng công nghệ thông tin,...;
+ Năng lực chuyên môn có thể chỉ ra là năng lực ngôn
ngữ; năng lực toán học;...
Năng lực của học viên học các môn LLCT ở trường
chính trị là tổng hợp các phẩm chất tâm lí, sinh lí, thói
quen công tác chuyên môn được thể hiện trong hoạt động
học tập, giúp cho hoạt động học tập của họ có chất lượng
và đạt hiệu quả cao.
Có thể chỉ ra một số năng lực mà các môn về LLCT
có thể góp phần phát triển cho học viên trong quá trình
đào tạo, bồi dưỡng như dưới sau. Các môn khoa học
Mác - Lênin (Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị
Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học) góp phần phát
triển cho học viên năng lực nhận thức về thế giới quan,
phương pháp luận khoa học, tư duy biện chứng; khả năng
khái quát hóa, trừu tượng hóa, so sánh, đánh giá tình hình
chính trị trong nước và thế giới; nhận định, phán đoán,
ứng dụng, vận hành lí trong thực tiễn. Môn Tư tưởng Hồ
Chí Minh góp phần phát triển cho học viên năng lực tư
duy lí luận và phương pháp công tác; năng lực vận dụng
tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra
trong cuộc sống;... Môn Đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam góp phần phát triển cho học viên
những hiểu biết cơ bản về sự ra đời và đường lối cách
mạng của Đảng trong từng thời kì cách mạng; năng lực
nắm bắt và phân tích khoa học tình hình thế giới và trong

nước; năng lực hoạch định đường lối;... Môn Lịch sử
Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần phát triển cho học
viên năng lực tái hiện sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch
sử; xác định và giải quyết mối liên hệ, ảnh hưởng, tác
động giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử với nhau; vận
dụng, liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những
vấn đề thực tiễn đặt ra...
2.2. Sơ lược về các môn lí luận chính trị
LLCT là hệ thống tri thức về lĩnh vực chính trị, nó là
bộ phận quan trọng trong kho tàng lí luận của nhân loại
giới hạn trong lĩnh vực chính trị; là kết quả của hoạt động
nghiên cứu khoa học và thực tiễn chính trị của nhiều
người, qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là lí luận mang
tính giáo dục, mà còn được áp dụng trong rất nhiều lĩnh
vực khác nhau của đời sống xã hội. Nguyễn Văn Thạo cho
rằng: “LLCT là những tri thức khoa học trong chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm
của Đảng; là khoa học về chính trị, phản ánh quan điểm,
tư tưởng, mục đích chính trị - thực tiễn của giai cấp công
nhân”[6; tr 19]. Theo đó “Các môn LLCT ở trường chính
trị chủ yếu là các môn khoa học Mác - Lênin (Triết học
Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã
hội khoa học), Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” [4; tr 1]. Ba môn đó
được Bộ GD-ĐT gọi chung là các môn LLCT. Các môn
học LLCT có vai trò rất quan trọng trong việc GD-ĐT
những kiến thức về LLCT, hình thành thế giới quan và
phương pháp luận khoa học, phát triển tư duy chính trị, các
phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức… cho học viên.
Đối với các mức độ đào tạo bồi dưỡng khác nhau (sơ
cấp, trung cấp, cao cấp), việc trình bày các nội dung
thuộc các môn LLCT nói trên cũng ở các cấp độ khác
nhau, từ thấp đến cao, một cách có hệ thống và logic.
Việc trang bị, bổ sung, cập nhật các kiến thức LLCT
là một cần thiết nhất đối với cán bộ, đảng viên hoạt động
công tác Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội. Bởi lẽ hệ thống LLCT sẽ giúp cho mỗi
cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, khách quan hơn thực
tiễn, lí luận và có khả năng vận dụng lí luận trong công
tác của mình một cách đúng đắn, hiệu quả.
2.3. Phương pháp dạy học và vấn đề đổi mới phương
pháp dạy học các môn lí luận chính trị theo hướng phát
triển năng lực
2.3.1. Sơ lược về phương pháp dạy học và vận dụng các
phương pháp dạy học
Hiện nay có nhiều cách phân loại hay khái niệm về
PPDH khác nhau, dựa theo các cách tiếp cận và tiêu chí
khác nhau. Theo tác giả Phạm Viết Vượng, “Phương
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pháp là tổ hợp cách thức mà chủ thể sử dụng để tác động
vào đối tượng hoạt động nhằm biến đổi đối tượng theo
mục đích đã xác định” [7; tr 176].
Có thể chỉ ra các tên gọi phổ biến về các PPDH hiện
nay như: - Nhóm PPDH tích cực: PPDH phát hiện và giải
quyết vấn đề (hay PPDH giải quyết vấn đề); PPDH kiến
tạo; PPDH theo tình huống (hay PPDH tình huống);
PPDH hợp tác; PPDH tích hợp; PPDH trải nghiệm;
phương pháp dạy học theo dự án;... - Nhóm PPDH truyền
thống: PPDH thuyết trình (hay PPDH thuyết trình-giảng
giải); PPDH gợi mở-vấn đáp (hay PPDH vấn đáp-gợi
mở);... Việc có các tên gọi khác nhau là bởi có những đánh
giá khác nhau về cách thức mà người dạy tổ chức, tương
tác với người học trong quá trình dạy học. Hơn nữa, mỗi
PPDH nói trên đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất
định dù nó thuộc nhóm PPDH tích cực hay truyền thống.
Trong quá trình vận dụng các PPDH, người dạy cần
lưu ý tới một số vấn đề như sau:
- Thứ nhất, cần lưu ý tới đối tượng người học: năng
lực, sở trường, tâm lí, phong cách học, điều kiện làm
việc, khả năng nhận thức,...
- Thứ hai, cần lưu ý tới nội dung dạy học: lí luận hay
thực tiễn, trừu tượng hay ít trừu tượng, khái quát hay cụ
thể; gắn chặt với người học hay không gần gũi với người
học; tính mới;... Chẳng hạn như những nội dung về kinh
tế - chính trị Mác - Lênin nhìn chung là khó đối với nhiều
học viên (đặc biệt là các khái niệm, nội hàm về kinh tế)
nên cần phải đưa ra các ví dụ, với những con số, nội dung
cụ thể để giúp học viên hiểu rõ nội hàm khái niệm chứ
không chỉ trình bày khái niệm một cách chung chung.
- Thứ ba, cần lưu ý tới điều kiện dạy học: môi trường
lớp học hay ngoài lớp học; điều kiện về công nghệ; tổ
chức, thời gian,...
- Thứ tư, cần tính tới sự phù hợp của PPDH với người
học và nội dung dạy học.
- Thứ năm, cần lưu ý tới việc phối hợp các PPDH với
nhau nhằm lợi dụng những ưu điểm và hạn chế nhược
điểm của các PPDH đó. Chẳng hạn, có thể phối hợp vận
dụng PPDH thuyết trình với PPDH hợp tác (theo nhóm
nhỏ) để tổ chức cho người học lắng nghe, trao đổi, tranh
luận về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá
trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ ở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, trong
một cơ quan, đơn vị nào đó.
2.3.2. Về đổi mới phương pháp dạy học các môn lí luận
chính trị theo hướng phát triển năng lực

Đổi mới PPDH là cải tiến những hình thức và cách
thức làm việc kém hiệu quả của giáo viên và học sinh, sử
dụng những hình thức và cách thức hiệu quả hơn nhằm
nâng cao chất lượng dạy học, phát huy tính tích cực, tự lực
và sáng tạo, phát triển năng lực của học sinh. Nguyễn Văn
Cường và Bernd Meier cho rằng, bản chất của việc đổi
mới PPDH là tổ chức cho người học được học tập trong
hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực, sáng tạo;
trong đó việc xây dựng phong cách học tập sáng tạo là cốt
lõi của đổi mới phương pháp giáo dục mới nói chung và
PPDH nói riêng. Theo tác giả Nguyễn Đức Trí “đổi mới
PPDH là phải từng bước tìm cách chuyển giao cho người
học “chìa khoá” về phương pháp để tiếp tục học tập, nhận
thức và hành động trong hoạt động thực tiễn sau này”
[8; tr 1]. Đây là quan điểm mới, bàn đến một lối dạy học
mới, tiến bộ, giúp chúng ta hiểu đổi mới PPDH là quá trình
tác động làm thay đổi, chuyển biến các cách thức, biện
pháp phối hợp, tương tác giữa người dạy với người học,
nhằm giúp người học chiếm lĩnh có hiệu quả hệ thống kiến
thức khoa học, hình thành kĩ năng, kĩ xảo thực hành nghề
nghiệp, phương pháp tự học sáng tạo và các phẩm chất
theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo đã xác định.
Như vậy, có thể hiểu, đổi mới PPDH theo hướng phát
triển năng lực người học là quá trình người dạy đổi mới
PPDH của mình nhằm giúp người học phát triển năng lực
của mình. Có thể sử dụng các PPDH tích cực, phối hợp
các PPDH tích cực, đặt người học vào những tình huống
của đời sống thực tế, công việc của chính họ để yêu cầu họ
giải quyết và phát huy tiềm năng sáng tạo, phát triển năng
lực của mình. Thực chất đổi mới PPDH các môn LLCT là
thay đổi, chuyển biến sự phối hợp, tương tác giữa giảng
viên với học viên từ lối truyền thống sang lối hiện đại hơn,
nhằm giúp học viên không chỉ chiếm lĩnh hệ thống kiến
thức, kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp theo chương trình nội
dung học tập quy định, mà còn giúp họ hình thành phương
pháp tự học sáng tạo và có thể tự học suốt đời.
Quá trình đổi mới PPDH các môn LLCT ở trường
chính trị các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có
những nét đặc thù riêng. Điều này xuất phát từ đối tượng
người học và bối cảnh văn hoá xã hội có sự khác biệt so
với các vùng miền khác trên cả nước. Dưới đây sẽ trình
bày một số yêu cầu trong quá trình đổi mới PPDH các
môn LLCT tại các trường chính trị các tỉnh khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long.
2.3.3. Một số yêu cầu trong quá trình đổi mới phương
pháp dạy học các môn lí luận chính trị tại các trường
chính trị các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
- PPDH các môn LLCT phải hướng vào thực hiện
mục tiêu đào tạo của các trường chính trị, hướng vào
trang bị cho học viên hệ thống tri thức khoa học cơ bản
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và chuyên sâu; rèn luyện kĩ xảo, kĩ năng nghề nghiệp
công tác Đảng, công tác chính trị theo mục tiêu, yêu cầu
đào tạo đã xác định. Mục tiêu, yêu cầu đào tạo các trường
chính trị luôn liên hệ chặt chẽ với thực tiễn hoạt động
chính trị của học viên và phụ thuộc một cách có tính quy
luật với thực tiễn phát triển của xã hội, của công tác
Đảng, công tác chính trị và khoa học công nghệ. Trong
quá trình dạy học, giảng viên cần chú trọng rèn luyện cho
học viên biết khai thác sách giáo khoa và các tài liệu học
tập, biết cách tự tìm lại những kiến thức đã có, suy luận
để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới... ; định hướng cho
học viên cách tư duy như phân tích, tổng hợp, đặc biệt
hoá, khái quát hoá, trừu tượng hoá, quy lạ về quen… để
dần hình thành và phát triển tiềm năng sáng tạo.
- PPDH các môn LLCT biến quá trình học của người
học thành một quá trình “tiệm cận” với quá trình nghiên
cứu khoa học. Nghĩa là, việc dạy học các môn LLCT ở
trường chính trị là hoạt động nhận thức có tính chất
nghiên cứu của người học được tổ chức trong điều kiện
sư phạm nhất định. Quá trình dạy học các môn LLCT ở
trường chính trị với yêu cầu cao của mục đích, nội dung,
hình thức tổ chức đòi hỏi PPDH ngày càng tiệm cận với
phương pháp nghiên cứu khoa học. Đặc điểm này đòi hỏi
khi lựa chọn, sử dụng PPDH các môn LLCT ở trường
chính trị cần tăng cường sử dụng các phương pháp
nghiên cứu khoa học, tạo cho học viên thói quen học tập
gắn với nghiên cứu khoa học.
- PPDH cần phát huy cao độ tính tích cực, chủ động,
sáng tạo, sự hợp tác trong học tập của học viên: Dạy học
các môn LLCT ở trường chính trị nhằm đào tạo ra những
con người hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt - hoạt động
chính trị. Do tính chất đặc biệt của hoạt động chính trị đòi
hỏi phải có những con người thông minh, linh hoạt, sáng
tạo, có kĩ năng hợp tác và làm việc theo nhóm đáp ứng với
tính chất phức tạp và đầy biến động của hoạt động chính
trị. Điều này đòi hỏi PPDH các môn LLCT ở trường chính
trị phải luôn phát huy cao độ tính tự giác, tính tích cực
trong học tập. Tính tích cực của học tập được biểu hiện
thông qua việc chuẩn bị đầy đủ các bài tập, câu hỏi mà
giảng viên hướng dẫn, đến lớp hăng hái trả lời các câu hỏi
của giảng viên đặt ra, bổ sung các câu trả lời của học viên.
Học viên chủ động phát biểu ý kiến, quan điểm của mình
trước những vấn đề giảng viên nêu ra, nêu thắc mắc, yêu
cầu giải thích cặn kẽ những vấn đề chưa rõ, chủ động vận
dụng kiến thức đã học để nhận thức vấn đề mới, trong quá
trình học tập chú trọng vào các vấn đề đang học, kiên trì
hoàn thành các loại bài tập, không chùn bước trước những
tình huống khó khăn. Để thực hiện điều này, giảng viên

cần tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, giúp học viên
tự khám phá những điều chưa biết chứ không thụ động tiếp
thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Giảng viên là người
tổ chức và chỉ đạo học viên tiến hành các hoạt động học
tập phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức
đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực
tiễn... Đồng thời, cần tổ chức cho học viên tăng cường phối
hợp học tập cá thể với học tập hợp tác; lớp học trở thành
môi trường giao tiếp giảng viên - học viên và học viên giảng viên nhằm vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của
từng cá nhân, của tập thể trong giải quyết các nhiệm vụ
học tập chung.
- PPDH các môn LLCT phải gắn liền với các điều
kiện hoạt động chính trị của người học, của địa phương:
Đây là đặc điểm phản ánh mối liên hệ hữu cơ giữa PPDH
với điều kiện hoạt động chính trị. Thái độ đúng đắn đối
với hoạt động học tập, nghề nghiệp là điều kiện cần thiết
để hình thành động cơ, hứng thú học tập ở học viên, gắn
với chặt với mục tiêu đào tạo cán bộ, đảng viên cho hoạt
động chính trị, gắn chặt với môi trường công tác Đảng,
công tác chính trị, với các hoạt động kinh tế - văn hoá xã hội, an ninh - quốc phòng.
- Cần thiết và tăng cường sử dụng công nghệ thông
tin và truyền thông trong quá trình học của người học.
Yêu cầu này thể hiện ở việc sử dụng công nghệ thông tin
và truyền thông làm tăng hiệu quả trình bày, tổ chức các
hoạt động học của giảng viên; trong quá trình khai thác,
tìm kiếm, xử lí thông tin của người học.
- Giảng viên sử dụng và phối hợp các hình thức, kĩ thuật
đánh giá khác nhau trong và sau quá trình dạy học. Nghĩa
là, giảng viên cần tập phối hợp giữa đánh giá bằng bài kiểm
tra cũng như đánh giá thông qua hoạt động cá nhân (kết quả
và quá trình); kết hợp đánh giá thường xuyên với đánh giá
định kì; đánh giá bằng điểm với đánh giá qua hồ sơ; coi
trọng đúng mức việc đánh giá hoạt động vận dụng lí luận
vào thực tiễn của mỗi cá nhân người học; phát huy khả năng
tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học viên;...
3. Kết luận
Đổi mới PPDH các môn LLCT theo hướng phát triển
năng lực là quá trình tác động làm thay đổi, chuyển biến
cách thức phối hợp hoạt động giữa giảng viên và học viên,
nhằm giúp học viên không chỉ chiếm lĩnh hệ thống kiến
thức những khái niệm, phạm trù, nguyên lí, quy luật… có
liên quan và hệ thống kĩ năng, kĩ xảo thực hành sáng tạo vào
hoạt động thực tiễn về chính trị, hình thành kĩ năng nghề
nghiệp theo chương trình, nội dung học tập các môn LLCT
theo quy định, mà còn giúp họ nâng cao nhận thức, rèn
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luyện kĩ năng nghề nghiệp và định hướng giá trị cho người
học, đáp ứng với từng chức trách, nhiệm vụ của họ sau khi
tốt nghiệp và hình thành phương pháp tự học sáng tạo. Việc
nghiên cứu những vấn đề lí luận cơ bản về đổi mới PPDH
môn LLCT ở trường chính trị các tỉnh Đồng bằng sông Cửu
Long theo hướng phát triển năng lực làm cơ sở để các đối
tượng cán bộ, đảng viên, học viên nâng cao nhận thức chính
trị, đáp ứng với mục tiêu yêu cầu đào tạo đặt ra.
Tài liệu tham khảo
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cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh.
[5] Hồ Chí Minh (1995). Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3.
NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
[6] Nguyễn Văn Thạo (2005). Kết hợp tính định hướng
chính trị với tính khoa học trong giảng dạy các môn
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Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”. Luận án
tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị Quân sự.
[7] Phạm Viết Vượng (2012). Giáo dục học. NXB Đại
học Sư phạm.
[8] Nguyễn Đức Trí (1996). Tiếp cận đào tạo nghề dựa
trên năng lực thực hiện và việc xây dựng tiêu chuẩn
nghề (Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ 93-38-24),
Viện Nghiên cứu Đại học và Giáo dục chuyên
nghiệp, Hà Nội.
[9] Đảng Cộng sản Việt Nam (2013). Văn kiện Hội nghị
Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (khóa XI).
NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
HỨNG THÚ HỌC TẬP...
(Tiếp theo trang 247)
3. Kết luận
Thực trạng dạy học học phần Triết học Mác - Lênin
cho SV Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy, tỉ lệ
SV chưa thực sự hứng thú với học phần còn khá cao. Thực
trạng này có nhiều nguyên nhân, cả nguyên nhân chủ quan

thuộc về bản thân SV và nguyên nhân khách quan thuộc
về môn học, nhà trường và GV. Nhưng từ góc độ của
người làm giáo dục thì nguyên nhân cơ bản, chủ yếu ở đây
thuộc về GV, đặc biệt là phương pháp giảng dạy của GV.
Bởi vậy, chúng tôi đề xuất 02 giải pháp cụ thể, phù hợp
với SV không chuyên ngành hiện nay: 1) Kết hợp rèn
luyện “kĩ năng mềm” trong giảng dạy nhằm tạo HTHT
học phần Triết học Mác - Lênin; 2) Sử dụng Blended
Learning (B-learning) trong giảng dạy học phần Triết học
Mác - Lênin. Tuy nhiên, để có thể triển khai tốt những giải
pháp này, chúng tôi có một số kiến nghị sau:
- Về phía Nhà trường: Bố trí giờ lí thuyết không quá
150 SV/1phòng, giờ thảo luận không quá 50 SV/1
phòng; trang bị máy tính cho các phòng học; hệ thống
Internet trong các phòng học cần tốt hơn; hỗ trợ Khoa Lí
luận chính trị tổ chức các cuộc thi Olympic các môn Lí
luận chính trị, câu lạc bộ SV yêu thích môn học này,...
- Về phía đội ngũ GV giảng dạy học phần Triết học
Mác - Lênin: không ngừng học tập, học hỏi để nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để có thể sử dụng các
phương tiện dạy học hiện đại.
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học
Bách khoa Hà Nội trong đề tài mã số T2017-PC-143.
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