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Abstract: The world today has many rapid changes and is complicated, unpredictable in all areas
from politics, economy to culture, society... Vietnam has been facing opportunities and challenges.
Consistent with the path of national independence associated with socialism, Vietnamese
Communist Party always pays special attention to ideological and theoretical work; focusing on
political and ideology education for the young generation. As lecturers who directly teach the
subjects of Political Theory, we focus on presenting an overview of the current situation of teaching
and learning the Revolution lines of Vietnamese Communist Party at An Giang University; thereby
proposing some ideas to improve the quality of teaching this subject.
Keywords: Revolution lines, Vietnamese Communist Party, the quality of teaching, An Giang
University.
Trường Đại học An Giang đang thực hiện sứ mệnh
là: “Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín
đóng góp vào sự phát triển KT-XH của địa phương và
của đất nước trong quá trình CNH, HĐH và hội nhập
quốc tế” [3; tr 7]. Vì thế, trong những năm qua, nhà
trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học
nhằm tạo ra những trải nghiệm độc đáo, hào hứng và đầy
thách thức hướng đến phát triển tri thức, kĩ năng, và nhân
cách của người học; giúp SV chiếm lĩnh nhanh, hiệu quả
các nội dung kiến thức và các kĩ năng cần thiết để đáp
ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong
xu thế hội nhập của đất nước. Hòa vào sứ mệnh chung
của nhà trường, giảng viên (GV) Khoa Luật và Khoa
Chính trị học nói chung, GV môn Đường lối cách mạng
(ĐLCM) của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng luôn
xem việc đổi mới phương pháp giảng dạy là nhiệm vụ
thường xuyên, quan trọng của mỗi người; luôn trăn trở,
tìm tòi, kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy tích cực để
truyền đạt, trang bị những kiến thức cơ bản cho SV; bồi
dưỡng niềm tin của SV vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu
tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc một cách hiệu
quả thiết thực nhất.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vị trí, vai trò của môn Đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Môn ĐLCM của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư
tưởng Hồ Chí Minh là một trong 3 môn học lí luận chính
trị được Bộ GD-ĐT đưa vào giảng dạy trong các trường

1. Mở đầu
Công cuộc đổi mới ở Việt Nam hơn 30 năm qua đã đạt
được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội. Song, bên cạnh những thành tựu đó thì
mặt trái của phát triển kinh tế thị trường, sự tác động tiêu
cực của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã có
tác động không nhỏ đến đời sống xã hội, làm thay đổi quan
niệm, lối sống, lí tưởng, niềm tin cách mạng, bản lĩnh
chính trị… của một bộ phận không nhỏ thanh niên nói
chung và sinh viên (SV) nói riêng. Vì thế, Đảng Cộng sản
Việt Nam đặc biệt quan tâm đến công tác tư tưởng lí luận,
nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ
trẻ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm được triển khai sâu
rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đại hội Đảng
lần thứ X (năm 2006) yêu cầu: “Nâng cao trình độ trí tuệ,
chất lượng nghiên cứu lí luận của Đảng;... Đổi mới công
tác giáo dục lí luận chính trị, tư tưởng trong Đảng, trước
hết cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lí chủ chốt các
cấp; đổi mới nội dung, phương pháp học tập và giảng dạy
trong hệ thống trường chính trị, nâng cao tính thiết thực
và hiệu quả của chương trình” [1; tr 31]. Đại hội XII của
Đảng (năm 2016) cũng khẳng định: “Tiếp tục đổi mới nội
dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính
thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu
cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai
đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã
hội; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với
từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả” [2;
tr 200].
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đại học, cao đẳng. Đây là môn khoa học với đối tượng
nghiên cứu là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính
sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam đi từ
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã
hội chủ nghĩa. Phạm vi môn học rất rộng và đi vào chiều
sâu; tính khoa học, tính thời sự và tính chiến đấu của môn
học này rất cao. Do đó, nắm vững môn học sẽ trang bị
cho SV những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về
đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ
nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là
đường lối của Đảng trong thời kì đổi mới; đồng thời sẽ
trang bị cho SV tri thức và phương pháp luận khoa học
để nhận thức và thực hiện đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng sâu sắc và toàn diện hơn. Từ đó, SV có cơ
sở vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích
cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội…
theo đường lối, chính sách của Đảng.
Đối với GV, yêu cầu đặt ra là cần phải đứng vững
trên lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và
tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững tính Đảng và tính khoa
học của môn học để truyền đạt kiến thức; phải làm rõ
quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ
chính trị của Đảng ở mỗi thời kì lịch sử; làm rõ tính đúng

được đi tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè do Bộ GD-ĐT
và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức. Nhiều
SV cũng đã chủ động tiếp thu kiến thức, tích cực và chủ
động trong việc tiếp nhận và xử lí thông tin. Hình thức
kiểm tra, đánh giá đã có những thay đổi rõ rệt, hoàn thiện
hệ thống ngân hàng câu hỏi thi đa dạng, phong phú. Cơ
sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy
của nhà trường ngày càng hoàn thiện.
- Về những tồn tại, hạn chế:
+ Đối với SV: Với tâm lí phổ biến xem đây là môn
học “khô khan, nhàm chán”, là “môn học phụ”, nên
nhiều SV tỏ ra thờ ơ, hờ hững, không dành thời gian
nghiên cứu, thiếu nghiêm túc trong quá trình học tập;
nhiều SV không đọc tài liệu tham khảo, giáo trình. Ở các
giờ thảo luận thì SV chủ yếu trình bày các báo cáo đã có
trong giáo trình chính thống, tài liệu GV phổ biến mà ít
có kiến thức bổ sung, sâu hơn từ các nguồn tài liệu tham
khảo; SV cũng ít khi thắc mắc, tranh luận hoặc đặt ra câu
hỏi để cùng thảo luận, trả lời và cũng rất ít ý kiến phản
biện trong giờ thảo luận. Điều này dẫn đến hậu quả là
chất lượng học tập của SV thấp, thể hiện ở điểm thi kết
thúc học phần tại trường qua một số năm học gần đây
(xem bảng 1):

Bảng 1. Thống kê số lượng điểm thi kết thúc học phần qua 3 năm học [4]
Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017

Năm học 2017-2018

Số lượng

Tỉ lệ %

Số lượng

Tỉ lệ %

Số lượng

Tỉ lệ %

Điểm dưới 5

2.290

83

2.011

76

1.232

72

Điểm trên 5

480

17

622

24

476

28

Tổng

2.770

100

2.633

100

1.708

100%

đắn của đường lối, chủ trương đó, góp phần thực hiện tốt
đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng hiện nay; nghiên
cứu nghiêm túc, đầy đủ các cương lĩnh, nghị quyết, chỉ
thị của Đảng trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng,
phải truyền đạt đúng đường lối, chủ trương, quan điểm
của Đảng, tránh trường hợp hiểu sai, truyền đạt sai,
không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng; cập nhật
tin tức thời sự và nắm vững những vấn đề thực tiễn đặt
ra để phân tích cho SV hiểu.
2.2. Thực trạng giảng dạy và học tập môn Đường lối
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường
Đại học An Giang
- Về những kết quả đạt được: Tính đến tháng 6/2018,
bộ môn ĐLCM của Đảng Cộng sản Việt Nam có 4 GV
đảm nhận giảng dạy cho SV toàn trường. Họ luôn cố
gắng tìm tòi, cập nhật kiến thức; đổi mới phương pháp
giảng dạy theo hướng tích cực, ứng dụng công nghệ
thông tin để thiết kế bài giảng. Hàng năm, các GV đều

Qua bảng 1 cho thấy, tỉ lệ SV có điểm thi dưới 5 qua
3 năm học đều trên 70%. Chất lượng học tập như vậy dẫn
đến nhiều SV không nắm được những nội dung cơ bản
về đường lối, chủ trương của Đảng; từ đó có những nhận
thức không đúng, thậm chí sai lệch khi tiếp nhận các
nguồn thông tin từ Internet, các trang mạng xã hội...
+ Đối với GV: Về phương pháp giảng dạy của GV
đôi khi còn nặng về lí luận, chậm đổi mới, chủ yếu vẫn
dùng phương pháp thuyết giảng. Đội ngũ GV còn tương
đối mỏng, dẫn đến tình trạng GV phải đảm nhận một
khối lượng giờ giảng cả lí thuyết và seminar khá lớn. Sĩ
số bình quân của một lớp học khá đông (trung bình từ
50-100 SV/lớp học) cũng gây khó khăn cho GV trong
việc sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực. Tình
trạng này dẫn đến hậu quả là GV không thu hút được
người học, khó kiểm soát người học, lớp học buồn tẻ,
thiếu sinh động...; nhiều SV còn học tập chưa tập trung.
Mặc khác, do quy định GV phụ trách thảo luận 2 tiết
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được tính bằng 1 tiết giảng lí thuyết nên GV cũng chưa
nhiệt tình trong quá trình đổi mới phương pháp giảng
dạy. Bên cạnh đó, đời sống vật chất của GV, đặc biệt là
GV trẻ còn gặp rất nhiều khó khăn nên phần nào cũng
ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng giảng dạy.
- Về giáo trình, tài liệu giảng dạy: Môn học này có
giáo trình chính thức do Bộ GD-ĐT ban hành và được
cập nhật thường xuyên cho phù hợp với những quan
điểm mới của Đảng. Bên cạnh đó, hàng năm, bộ môn đều
cập nhật, chỉnh sửa tài liệu giảng dạy, ngân hàng câu hỏi
thi cho phù hợp với sự thay đổi giáo trình của Bộ GDĐT. Tuy nhiên, do nội dung được trình bày trong giáo
trình còn nặng về lí luận, chưa gắn chặt với thực tiễn;
lượng kiến thức của môn học quá rộng, bao quát nhiều
lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại)
trong khi thời gian dành cho mỗi chương khá hẹp, vì vậy,
nếu SV không có được vốn kiến thức xã hội tốt, không
tự nghiên cứu bổ sung kiến thức của mình qua các Văn
kiện, Nghị quyết của Đảng và các tài liệu tham khảo;
không nỗ lực và chủ động tìm kiếm tài liệu để học hỏi thì
kiến thức được trình bày trong giáo trình thì sẽ không đáp
ứng được yêu cầu của môn học và thực tiễn xã hội đặt ra.
Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng câu hỏi thi được thiết
kế theo dạng câu hỏi “đóng”, mỗi câu 2 điểm, bắt buộc
SV phải học thuộc lòng với khối lượng kiến thức khá
nhiều cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết
quả thi kém.
2.3. Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng giảng
dạy môn “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam” ở Trường Đại học An Giang
Giảng dạy môn ĐLCM của Đảng Cộng sản Việt Nam
không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền những sự kiện,
những chỉ thị, nghị quyết “khô khan” mà phải biết gợi
mở những gì “ẩn” đằng sau những sự kiện, chỉ thị, nghị
quyết đó để kích thích SV tư duy, tìm hiểu, liên hệ thực
tiễn, góp phần bồi dưỡng lí tưởng, đạo đức cách mạng và
niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Với nội dung môn
học rộng, thời gian giảng dạy có hạn thì việc truyền thụ
cho SV lượng thông tin cần và đủ, để môn học ngày càng
lôi cuốn người học, trước hết phải bắt đầu từ GV. Từ thực
trạng đã khái quát ở trên, chúng tôi đề xuất một số ý kiến
nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn ĐLCM của
Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học An Giang
như sau:
2.3.1. Giảng viên bộ môn phải tâm huyết với nghề
GV bộ môn không được tự bằng lòng với kiến thức
đã có, phải luôn có ý thức trau dồi, học hỏi thêm kiến
thức trên nhiều lĩnh vực; đặc biệt là kiến thức lịch sử thế
giới, lịch sử dân tộc; phải nắm vững phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
đường lối chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn sinh
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động để đưa vào bài giảng. Tuy nhiên, khi tiếp cận nhiều
nguồn thông tin, đặc biệt là từ Internet, các trang mạng
xã hội…, GV phải biết tiếp nhận một cách khoa học, phải
có mục đích khi tiếp nhận thông tin, phải có đầu óc nhanh
nhạy, sáng suốt, thông minh, đặc biệt phải có bản lĩnh
chính trị, lập trường vững vàng mới có khả năng nhìn
nhận, đánh giá tính chân thực của thông tin; từ đó có thể
làm chủ và có thái độ đúng đắn với các thông tin, kiến
thức mới.
2.3.2. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, nâng
cao tính thực tiễn trong bài giảng
Ngày nay, thế giới đã có nhiều thay đổi; xu thế phát
triển của thời đại đang đặt ra những yêu cầu cao đối với
chất lượng nguồn nhân lực, đòi hỏi phải đổi mới giáo dục
một cách toàn diện. Vì vậy, GV cần phải đổi mới phương
pháp giảng dạy theo hướng tích cực, “lấy người học làm
trung tâm”, dạy học phải hướng vào người học. GV phải
biết được trình độ, sở trường, tâm lí của SV, từ đó xác
định SV đang cần gì, thiếu những mảng kiến thức nào để
trang bị, cung cấp cho các em trong phạm vi môn học.
Ngược lại, để SV có được hứng thú với bài giảng và sẵn
sàng, tích cực trả lời những vấn đề GV đặt ra, thì GV phải
chuẩn bị bài giảng khoa học và hấp dẫn, phải làm cho SV
có hứng thú đối với môn học, từ đó buộc SV phải tham
khảo tài liệu, chủ động nắm bắt nội dung môn học nhằm
lĩnh hội kiến thức nhanh hơn.
Qua thực tế giảng dạy, chúng tôi nhận thấy: không có
một phương pháp nào được xem là cố định và tối ưu, vì
quá trình dạy học bao gồm hai hoạt động liên quan chặt
chẽ với nhau: Hoạt động dạy của thầy và hoạt động học
của trò. Vì vậy, đổi mới phương pháp giảng dạy là việc
làm cần được tiến hành thường xuyên, nhưng GV phải
tùy từng đối tượng SV, đặc điểm cụ thể của lớp học,
ngành học mà có phương pháp giảng dạy linh hoạt sao
cho phù hợp, đáp ứng được yêu cầu mới, đạt chất lượng,
hiệu quả cao. Cần phải tạo một không gian đối thoại,
khuyến khích SV đặt ra những câu hỏi tốt, có thể là
những ý kiến phản biện và phải trả lời nghiêm túc.
Để tăng sức thuyết phục cho bài giảng, đòi hỏi GV
không chỉ nắm vững kiến thức trong giáo trình mà còn
phải bám sát thực tiễn về tình hình chính trị, KT-XH của
thế giới và đất nước, trước hết, GV phải nắm chắc nội dung
môn học, từ đó mới lựa chọn đúng, vận dụng có hiệu quả
lí luận gắn với thực tiễn. Cần phải hiểu đúng các yếu tố
thực tiễn, xác định được nội dung nào cần thiết phải liên
hệ thực tiễn và đưa loại hình thực tiễn nào thì phù hợp, các
sự kiện thực tiễn phải mang tính thời sự, phải có địa chỉ rõ
ràng và đảm bảo tính trung thực. Khi đưa thực tiễn vào liên
hệ GV cần phân tích để SV thấy được lí luận có phù hợp
thực tiễn không, đúng hay sai và có ý nghĩa như thế nào,
mang ý nghĩa tiêu cực hay tích cực, giúp SV có được nhận
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thức đúng đắn. Bên cạnh đó, GV cần phải hướng dẫn SV
tham khảo các nguồn tài liệu khác ngoài giáo trình khi làm
bài báo cáo hay thuyết trình; đặc biệt là đối với các nguồn
thông tin trên Internet, mạng xã hội cũng cần phải có chọn
lọc, lựa chọn thông tin chính thống...
2.3.3. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá môn học
Đối với các bài kiểm tra trên lớp và điểm báo cáo các
buổi thảo luận, đòi hỏi GV chấm nghiêm túc, khen chê đúng
mực nhằm tập cho SV quen dần với cách làm bài lí luận, sẽ
loại trừ được tình trạng làm bài thay hoặc đối phó của SV.
GV phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng
trong quá trình kiểm tra, đánh giá để tránh thiệt thòi giữa các
SV, giữa các lớp - như vậy mới tạo được động lực trong học
tập cho SV, đảm bảo công bằng trong giáo dục.
Trước khi kết thúc học phần, để ôn lại toàn bộ kiến
thức đã học, cần có những bài trắc nghiệm mang tính
tổng hợp để SV biết phần kiến thức nào mình chưa chắc,
kịp thời bổ sung cho kì thi kết thúc học phần đạt kết quả
cao. Cần mạnh dạn đề xuất với Khoa, Phòng Khảo thí và
nhà trường xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi theo
hướng mở. Hiện nay, hệ thống ngân hàng câu hỏi thi của
Trường vẫn được thiết kế theo dạng câu hỏi đóng, bắt
buộc SV học thuộc lòng. Đây là môn học gắn liền với
thực tiễn đất nước từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã
hội... nên việc ra câu hỏi thi kết hợp lí luận và thực tiễn
là phù hợp với SV. Điều này cũng giúp cho các nhà quản
lí giáo dục có được kết quả khách quan về chất lượng
giảng dạy và năng lực của SV.
3. Kết luận
Nâng cao chất lượng giảng dạy môn ĐLCM của
Đảng Cộng sản Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng và cấp
bách của các trường đại học, cao đẳng và đối với mỗi
GV. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, cần đổi mới nội dung,
phương pháp giảng dạy và học tập môn học; tăng cường
xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ GV. Bài viết mới
đưa ra được những nghiên cứu bước đầu ở Trường Đại
học An Giang nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng
dạy các môn Lí luận chính trị nói chung, môn ĐLCM của
Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng, đáp ứng được yêu
cầu căn bản đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay.

[4] Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng - Trường Đại
học An Giang. Kết quả thi kết thúc học phần môn
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
các năm học 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.
[5] Nguyễn Hồ Thanh - Nguyễn Chí Hải (2018). Tác
động của diễn biến hòa bình đến tư tưởng sinh viên
Trường Đại học An Giang. Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp trường.
[6] Đỗ Thị Châu (2001). Tư tưởng Hồ Chí Minh trong
việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học.
Tạp chí Giáo dục, số 4, tr 21-23.
[7] Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2016). Đổi mới phương
pháp giảng dạy các học phần lí luận chính trị trong
các trường đại học hiện nay. Tạp chí Giáo dục lí
luận, số 246/5, tr 242-243.
[8] Trương Tất Thắng - Vũ Thị Bích Ngọc (2015). Một
số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy môn
chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học hiện
nay. Tạp chí Giáo dục lí luận, số 230, tr 106-108.

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN BẢN...
(Tiếp theo trang 64)

Tài liệu tham khảo:
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). Văn kiện Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ X. NXB Chính trị Quốc
gia - Sự thật.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. NXB Chính trị Quốc
gia - Sự thật.
[3] Trường Đại học An Giang (2017). Báo cáo thường
niên năm 2016.

Tài liệu tham khảo
[1] Anthony Baldry - Paul J. Thibault (2006).
Multimodal transcription and text analysis - A
multimedia toolkit and coursebook. Equinox
Publishing Ltd., 1 Chelsea Manor Studios, Flood
Street, London.
[2] Kay Bentley (2010). The TKT course (CLIL
Module). Cambridge University Press, Published in
collaboration with Cambridge ESOL.
[3] Phạm Thị Thu Hương (chủ biên, 2017). Giáo trình
thực hành dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông.
NXB Đại học Sư phạm.
[4] Đỗ Ngọc Thống (2017). Định hướng đổi mới
chương trình môn Ngữ văn. Tạp chí Khoa học Giáo
dục, số 143, tr 1-4.
[5] Phan Thị Hồng Xuân (2017). Cuốn sách the
Language of Literature và một số kinh nghiệm cho
biên soạn viết sách giáo khoa ngữ văn mới ở Việt
Nam. HNUE Journal of Science, Educational Sci.,
Vol. 62, Iss. 9, pp. 106-119.
[6] Frank Serafini (2012). Reading Multimodal Texts in
the 21st Century. Mid-South Educational Research
Association, Vol. 19, No. 1, pp. 26-32.
[7] New London Group (1996). A Pedagogy of
Multiliteracies: Designing Social Futures. Harvard
Educational Review, Vol. 66 (1), pp. 60-92.

61

