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Abstract: The article publishes the results of research on the current status of managing teaching
Citizen Education in the direction of developing implementation competency, and the actual
situation of the influence levels of factors outside and inside the school to management of teaching
Citizen Education in the direction of developing implementation competency in secondary schools
in Viet Tri city, Phu Tho province. We also propose 06 management measures to improve the
quality of teaching Citizen Education in schools and develop implementation competency for
learners.
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1. Mở đầu
Môn Giáo dục công dân (GDCD) trong nhà trường
trung học cơ sở (THCS) là môn học vừa mang tính khoa
học, đồng thời mang tính giáo dục sâu sắc. Giáo dục học
sinh (HS) THCS thông qua dạy các môn học nói chung
và dạy môn GDCD nói riêng là con đường giáo dục có
hiệu quả. Chất lượng dạy học môn GDCD đến đâu tùy
thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phụ thuộc trực tiếp vào
quản lí (QL) của hiệu trưởng trường THCS đối với dạy
học môn học. Mặt khác, QL dạy học môn GDCD không
chỉ hình thành tri thức, thái độ mà còn hình thành năng
lực thực hiện hành vi, các kĩ năng hành vi của HS. Điều
này hoàn toàn đáp ứng và phù hợp với yêu cầu đối mới
giáo dục phổ thông hiện nay. Vì vậy, nghiên cứu quản lí
dạy học môn GDCD cho học sinh THCS theo hướng
phát triển năng lực thực hiện là cần thiết và có giá trị cao
trong việc nâng cao chất lượng dạy học môn GDCD, chất
lượng năng lực thực hiện hành động của học sinh.
Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác QL dạy học môn
GDCD ở trường THCS TP. Việt Trì theo hướng phát triển
năng lực thực hiện bao gồm: yếu tố ảnh hưởng của môi
trường bên ngoài và yếu tố ảnh hưởng đến môi trường bên
trong (nhận thức và định hướng của lãnh đạo nhà trường;
năng lực QL dạy học của lãnh đạo nhà trường; ý thức,
nhiệt tình và sự hợp tác của các giáo viên; năng lực, trình
độ của giáo viên trong đổi mới giáo dục; môi trường sư
phạm trong nhà trường; sự đồng thuận giữa lãnh đạo, giáo
viên và HS; mức độ rõ ràng của các văn bản chỉ đạo dạy
học của nhà trường; cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy
học; chế độ động viên, khuyến khích, khen thưởng với đổi
mới dạy học trong việc phát triển năng lực thực hiện).
Với mục đích nêu trên, năm học 2018-2019, chúng
tôi đã khảo sát 69 cán bộ QL và giáo viên (GV) trường
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THCS TP. Việt Trì về vấn đề dạy học và QL dạy học
môn GDCD theo hướng phát triển năng lực thực hiện.
Bài viết nghiên cứu về thực trạng QL dạy học môn
GDCD theo hướng phát triển năng lực thực hiện cùng với
thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài nhà
trường và bên trong nhà trường đến quản lí dạy học môn
Giáo dục công dân theo hướng phát triển năng lực thực
hiện trong các trường THCS TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm
- Năng lực là “khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự
nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó” như
năng lực tư duy, năng lực tài chính hoặc là “phẩm chất
tâm sinh lí và trình độ chuyên môn tạo cho con người khả
năng hoàn thành một loại hoạt động nào đó với chất
lượng cao” như năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo
[1; tr 816].
Theo Phạm Minh Hạc, năng lực là đặc điểm tâm lí cá
nhân đáp ứng được những đòi hỏi của hoạt động nhất
định nào đó và là điều kiện để thực hiện có kết quả hoạt
động đó [2; tr 156].
Theo Từ điển Giáo dục học: “Năng lực, khả năng
được hình thành hoặc phát triển cho phép một con người
đạt thành công trong một hoạt động thể lực, trí lực hoặc
nghề nghiệp. Năng lực được thể hiện vào khả năng thi
hành một hoạt động, thực hiện một nhiệm vụ” [3; tr 21].
Như vậy, những quan điểm trên đây về cơ bản đều
xem xét năng lực dưới góc độ tâm lí, hoặc ở góc độ là
tiềm năng của con người, nên những khái niệm đó mới
nói lên được khả năng chung chung, chưa nêu lên được
bản chất cấu trúc của năng lực. Theo đó, khái niệm “năng
lực” có thể hiểu như sau: Năng lực là kiến thức, kĩ năng,
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thái độ cần thiết, được kết hợp nhuần nhuyễn, không tách
rời để thực hiện thành công những công việc nào đó.
- “Năng lực thực hiện” là thuật ngữ được dịch từ tiếng
Anh (Competency hay Competence) hoặc tiếng Đức
(Handlungskompetenz) dùng trong các tài liệu của nhiều
tác giả trình bày về quan điểm giáo dục, đào tạo theo tiếp
cận năng lực thực hiện. Theo nghĩa thông thường,
competence (hay competency) được nhiều từ điển Anh Việt dịch là năng lực.
Tuy nhiên, ngày nay, thuật ngữ “Competency” được
các nhà khoa học phương Tây mở rộng nội hàm của khái
niệm, không dừng ở khả năng của con người mà là “cái
làm cho con người có thể làm được các công việc của
nghề đó”. Theo quan niệm này, năng lực thực hiện là
thuộc tính cơ bản của một con người, nó dẫn đến sự thực
hiện những công việc cụ thể của nghề một cách hiệu quả,
theo tiêu chuẩn đặt ra.
Như vậy, “năng lực thực hiện” có thể hiểu như sau:
Năng lực thực hiện là kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết,
được kết hợp nhuần nhuyễn, không tách rời để thực hiện
được các nhiệm vụ, công việc cụ thể của một nghề theo
chuẩn đặt ra, trong những điều kiện nhất định. Các thành tố
của năng lực thực hiện bao gồm: Kiến thức, kĩ năng, thái độ;
chuẩn đánh giá và điều kiện để thực hiện công việc đó.
- “QL dạy học môn GDCD theo hướng phát triển
năng lực thực hiện ở trường THCS” là quá trình tác động
có mục đích, có kế hoạch của lãnh đạo nhà trường đến
hoạt động dạy học của giáo viên và học tập của HS theo
hướng phát triển năng lực thực hiện nhằm đạt được mục
đích nâng cao chất lượng dạy học và hình thành, phát
triển năng lực thực hiện cho HS; bao gồm: QL hoạt động
chuẩn bị bài; QL giảng dạy trên lớp của giáo viên; QL
các điều kiện về phương tiện dạy học; QL hoạt động học
tập trên lớp và đánh giá kết quả học tập của người học
theo hướng phát triển năng lực thực hiện.
2.2. Thực trạng quản lí dạy học môn Giáo dục công
dân ở các trường trung học cơ sở TP. Việt Trì theo
hướng phát triển năng lực thực hiện (xem bảng 1)

Cán bộ QL và GV trường THCS tham gia khảo sát đánh
giá mức độ thực hiện các nội dung QL dạy học môn GDCD
trong nhà trường theo hướng phát triển năng lực thực hiện
ở mức độ khá tốt với X = 2,78 (min = 1, max = 4).
Các nội dung QL dạy học môn GDCD theo hướng
phát triển năng lực thực hiện của hiệu trưởng nhà trường
gồm nhiều nội dung và mức độ thực hiện các nội dung
có sự khác biệt trong thực tiễn, các nội dung QL dạy học
môn GDCD được đánh giá thực hiện tốt hơn Thực trạng
QL việc soạn bài và chuẩn bị lên lớp của GV với X =
2,92, xếp bậc 1/5, Thực trạng QL hoạt động học tập môn
GDCD của HS với X = 2,86, xếp bậc 2/5... Các nội
dung QL được đánh giá thực hiện thấp hơn Thực trạng
QL đánh giá kết quả học tập của HS với X = 2,72, xếp
bậc 4/5, Thực trạng QL phương tiện dạy học (các điều
kiện đảm bảo) với X = 2,68, xếp bậc 5/5...
Qua nghiên cứu khảo sát cho thấy soạn bài và chuẩn
bị lên lớp là khâu đầu tiên, có vai trò quyết định chất
lượng giảng dạy môn GDCD ở trên lớp cũng như học tập
của HS. Vì vậy, bản thân GV dạy môn GDCD, đặc biệt
là các nhà QL trường THCS (hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng và tổ trưởng bộ môn) rất quan tâm và QL chặt
chẽ, QL GV thực hiện tốt khâu chuẩn bị bài trực tiếp tạo
nên hiệu quả môn học của cả GV và HS.
Thực tế môn GDCD trong chương trình học ở nhà
trường THCS có số lượng tiết không nhiều và nhiều khi bị
coi là “môn phụ”, khô khan, cho nên HS và nhiều khi bản
thân GV giảng dạy môn học cũng chưa thật hào hứng. Biết
được thực tế đó, để nâng cao chất lượng giảng dạy môn
học lãnh đạo nhà trường, đặc biệt là hiệu trưởng rất chú ý
QL dạy và học môn GDCD, vì thế mức độ thực hiện các
nội dung QL dạy học đạt được như hiện nay. Tuy nhiên,
cần tiếp tục tăng cường QL chặt chẽ hơn nữa để nâng cao
hơn nữa chất lượng giảng dạy và học tập môn GDCD.
2.3. Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lí dạy học
môn Giáo dục công dân theo hướng phát triển năng
lực thực hiện cho học sinh

Bảng 1. Thực trạng QL dạy học môn GDCD ở các trường THCS TP. Việt Trì
theo hướng phát triển năng lực thực hiện
STT

Nội dung

1
2

Tốt

Khá

Trung bình

Chưa tốt

X

Thứ
bậc

15,93

2,92

1

22,46

2,74

3

16

23,18

2,86

2

15

22,30

2,72

4

16

23,42

2,68

5

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

QL việc soạn bài và chuẩn bị lên lớp của GV

30

43,66

15

21,19

13

19,20

11

QL giảng dạy GDCD trên lớp của GV

27

38,95

15

21,81

12

16,65

15

3

QL hoạt động học tập môn GDCD của HS

33

47,84

12

17,20

8

11,75

4

QL đánh giá kết quả học tập của HS

26

37,40

17

24,04

11

16,22

5

QL phương tiện dạy học (các điều kiện đảm
bảo)

24

36,00

17

23,90

12

16,65

Trung bình

2,78

53

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 52-55

QL dạy học môn GDCD trong nhà trường chịu ảnh
hưởng của các yếu tố nào? Xác định được các yếu tố và
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sẽ giúp cho các nhà QL
nhà trường đưa ra được các biện pháp QL mới phù hợp
hơn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn GDCD. Thực
trạng các yếu tố ảnh hưởng được thể hiện ở bảng 2.

được tốt nhất. Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ
QL nhà trường và GV dạy môn học bao gồm: vị trí, tầm
quan trọng của môn GDCD trong hệ thống các môn học
của nhà trường THCS; vị trí môn học trong giáo dục nhân
cách HS; tổ chức trải nghiệm học tập để hình thành nhân
cách và đặc biệt hình thành các năng lực thực hiện hành

Bảng 2. Thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố
đến QL dạy học môn GDCD theo hướng phát triển năng lực HS
STT

Nội dung

1

Tốt

Khá

Chưa tốt

Trung bình

X

Thứ
bậc

2,88

3,78

1

0

1,44

3,72

2

1

1,44

3,54

3

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Các yếu tố thuộc về hiệu trưởng
trường THCS

57

83,53

9

12,66

1

1,44

2

2

Các yếu tố thuộc về GV và HS

52

75,38

15

22,05

1

1,44

3

Yếu tố thuộc về môi trường QL
dạy học môn GDCD

47

68,56

18

25,93

3

4,04

Trung bình

3,68

Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến QL dạy học
môn GDCD ở trường THCS của hiệu trưởng có mức độ
ảnh hưởng rất nhiều, với X = 3,68 (min =1, max = 4).
Các yếu tố có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến QL
dạy học môn GDCD và xếp theo thứ bậc ảnh hưởng:
1) Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về Hiệu
trưởng trường THCS; 2) Mức độ ảnh hưởng của các yếu
tố thuộc về GV và HS; 3) Yếu tố thuộc về môi trường QL
dạy học môn GDCD.
Khi bàn đến vai trò ảnh hưởng của các yếu tố đến
hiệu quả QL dạy học môn GDCD ở trường THCS, đa số
GV đều có ý kiến: chất lượng dạy học môn GDCD ở
trường THCS phụ thuộc trực tiếp vào GV dạy môn học.
Còn chất lượng QL dạy học môn GDCD ở trường THCS
có phụ thuộc vào GV dạy môn học, môi trường giảng dạy
môn học nhưng quyết định nhất là vai trò của lãnh đạo
nhà trường mà đầu tiên là hiệu trưởng trường THCS. Có
thể nói rằng nhận thức, định hướng với môn học, trình
độ năng lực QL của hiệu trưởng sẽ quyết định hiệu quả
QL giờ dạy và hiệu quả môn học do GV bộ môn và HS
thực hiện trong các giờ giảng.
2.4. Các khuyến nghị cần thực hiện nâng cao chất
lượng dạy học môn Giáo dục công dân ở các trường
Trung học cơ sở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ theo
hướng phát triển năng lực thực hiện cần thực hiện
đồng bộ:
- Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ QL và GV
về vai trò của dạy học môn GDCD theo hướng phát triển
năng lực. Nhận thức là khởi đầu để có thái độ và hành vi
tốt của con người và HS đối với học tập. Đặc biệt, đối với
môn GDCD - thường bị coi là “môn phụ, thêm” thì việc
củng cố, nâng cao nhận thức về môn học vô cùng cần
thiết để giúp cho công tác chỉ đạo và giảng dạy môn học
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vi đúng của HS trong học tập, trong cuộc sống. Muốn
vậy, hiệu trưởng cùng các cấp QL trong nhà trường cần
thống nhất về nhận thức hành động đối với dạy học môn
GDCD và tổ chức đa dạng nâng cao nhận thức cho cán
bộ, GV nhà trường.
- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học môn
GDCD theo hướng hình thành kĩ năng, năng lực cho HS.
Biện pháp này nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn
học đồng thời các năng lực thực hiện cụ thể của môn
GDCD như năng lực hành vi ứng xử, năng lực vận dụng
tri thức vào thực tiễn để có hành vi đạo đức chuẩn mực...
của HS được hình thành, phát triển mạnh mẽ trở thành
hiện thực chứ không phải lí thuyết. Tổ chức, bồi dưỡng
nâng cao năng lực dạy học cho GV, hiệu trưởng cần xác
định nhu cầu, nội dung và mức độ bối dưỡng của GV dạy
học môn GDCD; từ đó lập kế hoạch bồi dưỡng năng lực
dạy học cụ thể; chỉ đạo tổ chuyên môn đưa vào kế hoạch
của tổ bộ môn và cá nhân. Hiệu trưởng tổ chức thực hiện
hoạt động bồi dưỡng dưới các hình thức khác nhau: tập
huấn, mời chuyên gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của GV...;
đặc biệt chú ý khâu kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bồi
dưỡng năng lực dạy học môn học đã xác định của nhà
trường và tổ bộ môn.
- Tổ chức dạy học môn GDCD dựa trên năng lực và
phát triển năng lực cho HS. Đây là khâu quyết định trong
dạy học để chuyển toàn bộ các khâu khác của dạy học như
chuẩn bị bài, lên lớp... thành chất lượng giờ học và các
năng lực thực hiện cần có của HS. Yêu cầu của tổ chức
dạy học môn GDCD là dựa trên năng lực chung và năng
lực cụ thể, đặc thù của môn học hiện có ở HS để tổ chức
giờ giảng, xây dựng môi trường dạy học môn GDCD ở
trên lớp tích cực, sử dụng phương pháp dạy học phát huy
vai trò của HS trong lĩnh hội tri thức. Đặc biệt, tổ chức
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giảng dạy môn GDCD cần xác định hướng đến các kĩ
năng, năng lực thực hiện nào cho HS qua môn học, tiết học
và nội dung bài giảng ở mỗi tiết học. Để biện pháp này
thực hiện được tốt, cần chú ý có sự thống nhất chỉ đạo giữa
các cấp QL trong nhà trường, đảm bảo cơ sở vật chất cho
việc tổ chức giảng dạy môn học trong nhà trường.
- Chỉ đạo tăng cường hoạt động trải nghiệm trong dạy
học môn GDCD. Môn GDCD và dạy học môn GDCD sẽ
phát huy được vai trò trong thực tiễn đối với giáo dục HS,
hình thành và phát triển năng lực thực hiện trong hành vi
ứng xử khi thông qua các hình thức dạy học khác nhau,
trong đó có hoạt động trải nghiệm. Thông qua chỉ đạo tăng
cường hoạt động trải nghiệm trong giờ giảng và ngoài giờ
giảng ở thực tiễn cuộc sống, HS sẽ tiếp thu tốt nhất tri thức,
hình thành thái độ tích cực để từ đó có hành vi, kĩ năng
thực tế phù hợp với xã hội, qua đó nâng cao được chất
lượng dạy học môn GDCD. Biện pháp QL này sẽ được
thực hiện tốt khi có sự chỉ đạo thống nhất của các cấp QL
môn học trong nhà trường; có sự xã hội hóa dạy học môn
GDCD; đảm bảo về cơ sở vật chất cho hoạt động trải
nghiệm dạy học môn GDCD được thực hiện...
- Kiểm tra dạy học môn GDCD trong nhà trường theo
tiêu chí phát triển năng lực HS nhằm giúp cho hiệu trưởng
trường THCS đánh giá chính xác hiệu quả dạy và học môn
GDCD. Điều quan trọng của kiểm tra không chỉ nắm bắt
thực trạng dạy và học môn học mà cần chỉ ra những tồn
tại, hạn chế trong quá trình dạy học để có các biện pháp
khắc phục phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học
môn GDCD. Để kiểm tra dạy học môn học đạt yêu cầu,
cần chú ý: xác định rõ tiêu chí kiểm tra đặc thù cho mon
học; đa dạng hóa các hình thức kiểm tra; sử dụng kết quả
kiểm tra dạy học môn học một mặt nâng cao chất lượng
dạy học, đồng thời để phát triển nghề nghiệp cho GV...
- Xây dựng môi trường dạy học môn GDCD theo
hướng phát triển năng lực thực hiện ở HS. Chất lượng
dạy học môn GDCD theo hướng phát triển năng lực thực
hiện ở HS phụ thuộc vào nhiều yếu tố và một trong các
yếu tố quan trọng là môi trường dạy học tích cực, đặc thù
của môn học. Vì vậy, xây dựng môi trường học tập cho
môn GDCD là rất cần thiết. Môi trường học tập cho môn
GDCD bao gồm nhiều thành tố như cảnh quan trong và
ngoài nhà trường; cuộc sống sôi động ngoài xã hội,
không khí học tập và quan hệ tích cực giữa GV với HS,
giữa HS với HS...; cơ sở vật chất thiết bị cho việc dạy
học môn GDCD... Để xây dựng được môi trường dạy
học môn GDCD, cần: cán bộ QL, GV và HS trong nhà
trường nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng
được môi trường dạy học môn GDCD; GV có năng lực
sử dụng môi trường để giảng dạy, hiệu trưởng có hiểu
biết và có đầy đủ kĩ năng xây dựng được môi trường dạy
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học theo hướng phát triển năng lực thực hiện cho HS; có
mối quan hệ tốt đẹp giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội.
3. Kết luận
Các yếu tố ảnh hưởng đến QL dạy học môn GDCD theo
hướng phát triển năng lực thực hiện ở các trường THCS
thành phố Việt Trì bao gồm các yếu tố bên ngoài nhà trường
và bên trong nhà trường. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố
rất nhiều và theo thứ bậc: 1) Yếu tố thuộc về hiệu trưởng
trường THCS; 2) Yếu tố thuộc về GV và HS; 3) Yếu tố
thuộc về môi trường QL dạy học môn GDCD.
Để nâng cao chất lượng QL dạy học môn GDCD ở
trường THCS TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ theo hướng phát
triển năng lực thực hiện đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo
dục, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp QL dạy học như
đã nêu trên, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của từng
nhà trường, qua đó sẽ nâng cao được chất lượng dạy học
môn GDCD và phát triển năng lực thực hiện cho HS.
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