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Abstract: In the process of renewing the teaching method of Citizen Education, increasing the
application of information technology has been concerned by management levels and subject
teachers. However, in reality, the effectiveness of the application of information technology in
teaching the current subject is still low, it has not met the general requirements of rennovation of
education and training. In the article, we define a number of principles to apply information
technology in the teaching Citizen Education in the direction of competency development in high
school nowaday.
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1. Mở đầu
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội
nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện
GD-ĐT đã nhấn mạnh việc “nâng cao chất lượng, hiệu
quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc
biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lí” để thực
hiện thành công việc đổi mới căn bản, toàn diện nền GDĐT của nước nhà [1]. Nhận thức được vai trò của công
nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học (DH) các môn nói
chung và môn Giáo dục công dân (GDCD) nói riêng,
giáo viên (GV) dạy môn GDCD ở trường trung học phổ
thông (THPT) trong những năm vừa qua đã tích cực ứng
dụng CNTT trong DH. Tuy nhiên, để đáp ứng được
những yêu cầu mới theo hướng hình thành và phát triển
năng lực (NL) cho học sinh (HS) thông qua môn GDCD
ở trường THPT, GV khi tổ chức DH có ứng dụng CNTT
cần phải đảm bảo những nguyên tắc mới khi ứng dụng
CNTT trong DH môn GDCD.
Bài viết xác định một số nguyên tắc cơ bản trong quá
trình ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả DH môn
học theo định hướng phát triển NL ở trường THPT hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn
Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông
Trong Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương
trình tổng thể do Bộ GD-ĐT ban hành ngày 26/12/2018,
NL được định nghĩa “là thuộc tính cá nhân được 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” [2; tr 37].
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Trong đó, Chương trình đã xác định những phẩm chất
chủ yếu và NL cốt lõi hướng tới hình thành và phát triển
đối với HS phổ thông [2]:
- Những phẩm chất chủ yếu hướng tới hình thành và
phát triển ở HS bao gồm: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ,
trung thực, trách nhiệm.
- Những NL cốt lõi hướng tới hình thành, phát triển
ở HS bao gồm:
+ Những NL chung được hình thành, phát triển thông
qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục: NL tự chủ
và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề
và sáng tạo;
+ Những NL đặc thù được hình thành, phát triển chủ
yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục
nhất định: NL ngôn ngữ, NL tính toán, NL tìm hiểu tự
nhiên và xã hội, NL công nghệ, NL tin học, NL thẩm mĩ,
NL thể chất.
Đồng thời, Chương trình tổng thể còn xác định “bên
cạnh việc hình thành, phát triển các NL cốt lõi, chương
trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi
dưỡng năng khiếu của HS.
Chương trình giáo dục phổ thông môn GDCD được
xác định giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục cho HS ý
thức và hành vi của người công dân. Thông qua các bài
học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, “GDCD bồi
dưỡng cho HS những phẩm chất chủ yếu và NL cốt lõi của
người công dân, đặc biệt là tình cảm, nhận thức, niềm tin
và cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy
định của pháp luật, có kĩ năng sống và bản lĩnh để học tập,
làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong
sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế”
[3; tr 3]. Môn GDCD ở bậc phổ thông gồm các môn Đạo
đức (ở cấp tiểu học), GDCD (ở cấp trung học cơ sở), Giáo
dục kinh tế và pháp luật (ở cấp THPT).
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Bên cạnh việc hướng tới hình thành và phát triển hành vi, NL phát triển bản thân, NL tìm hiểu và tham gia
những NL chung, môn GDCD còn hướng tới hình thành hoạt động KT-XH [3; tr 7], cụ thể (xem bảng):
và phát triển ở HS những NL đặc thù: NL điều chỉnh
Bảng. Biểu hiện những năng lực đặc thù của môn GDCD cấp THPT
NL đặc thù của
môn GDCD
Biểu hiện
cấp THPT
- Nhận thức chuẩn mực hành vi:
+ HS hiểu được trách nhiệm của công dân trong bảo vệ, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính
trị; chấp hành Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
+ HS hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về các hoạt động kinh tế; các chuẩn mực đạo đức trong
sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.
+ Có hiểu biết cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế.
- Đánh giá hành vi của bản thân và người khác
NL điều chỉnh
+ HS phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong
hành vi
chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
+ Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức và chấp
hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phê phán, đấu
tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật trong các
lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Điều chỉnh hành vi
+ Tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ người khác điều chỉnh được cảm xúc, thái độ, hành vi
phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và thực
hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về KT-XH.
+ Kiểm soát được tài chính cá nhân.
- Tự nhận thức bản thân: Tự đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu, vai trò, giá trị, khả năng,
điều kiện và các quan hệ xã hội của bản thân.
- Lập kế hoạch phát triển bản thân
+ Tự đặt ra được mục tiêu, kế hoạch, biện pháp học tập, rèn luyện và kế hoạch tài chính phù
hợp với bản thân.
+ Bước đầu biết tạo lập, xây dựng ý tưởng cho một hoạt động kinh doanh nhỏ; lựa chọn được
mô hình hoạt động kinh tế thích hợp trong tương lai đối với bản thân.
NL Phát triển
bản thân
+ Xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân sau THPT.
- Thực hiện kế hoạch phát triển bản thân
+ Thực hiện được và vận động, giúp đỡ người khác thực hiện các công việc, nhiệm vụ học
tập, rèn luyện của bản thân để đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và hướng tới các giá trị xã hội.
+ Điều chỉnh được mục tiêu, kế hoạch, phương pháp học tập, rèn luyện phù hợp với cuộc sống
thay đổi; khắc phục được sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình thực hiện mục tiêu, kế
hoạch đã đề ra; lựa chọn được các môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân.
- Tìm hiểu các hiện tượng KT-XH
+ Hiểu được các kiến thức khoa học và một số vấn đề cơ bản về đường lối của Đảng, chính
sách của Nhà nước về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hiến pháp, pháp luật,
NL tìm hiểu và
hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của công
tham gia hoạt
dân; trách nhiệm của thanh niên với tư cách công dân.
động KT-XH
+ Giải thích được một cách đơn giản một số hiện tượng, vấn đề kinh tế, pháp luật và đạo đức
đang diễn ra ở Việt Nam và thế giới.
- Tham gia hoạt động KT-XH
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+ Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí các hiện tượng, vấn đề,
tình huống trong thực tiễn cuộc sống; có khả năng tham gia thảo luận, tranh luận về một số
vấn đề trong đời sống xã hội đương đại liên quan đến đạo đức, pháp luật và kinh tế.
+ Bước đầu đưa ra được quyết định hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn đề của cá
nhân, gia đình và cộng đồng bằng các hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp
luật và lứa tuổi.
+ Tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động KT-XH, các hoạt động phục vụ
cộng đồng, các hoạt động tuyên truyền và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với lứa tuổi do nhà trường, địa phương tổ chức.
2.2. Vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong
dạy học đối với việc hình thành, phát triển năng lực đặc
thù của môn Giáo dục công dân
- Vai trò của ứng dụng CNTT trong DH đối với việc
hình thành, phát triển NL điều chỉnh hành vi:
Trong quá trình học tập môn GDCD, trên cơ sở nhận
thức được những chuẩn mực hành vi, đánh giá hành vi
của bản thân và người khác, HS sẽ điều chỉnh hành vi
của mình cho phù hợp với đạo đức, pháp luật. CNTT có
vai trò hình thành, phát triển NL điều chỉnh hành vi đạo
đức và pháp luật của HS cụ thể như sau:
+ Đối với việc điều chỉnh hành vi đạo đức của HS:
Trong chương trình GDCD hiện hành, việc điều chỉnh
hành vi đạo đức của HS đều được thực hiện trong toàn
bộ chương trình. Tuy nhiên, điều chỉnh hành vi đạo đức
được thực hiện nhiều nhất ở phần “Công dân với đạo
đức” (GDCD 10). GV có thể sử dụng những hình ảnh,
clip, tình huống đạo đức trên mạng Internet, từ các
chương trình truyền hình như quà tặng cuộc sống, trái tim
cho em,... Những hình ảnh, clip, tình huống này có thể
phù hợp với những chuẩn mực đạo đức trong bài học
hoặc có thể có nội dung đi ngược lại nhưng đều có tác
dụng tác động tới đạo đức, quan điểm của HS để từ đó
HS cảm nhận và điều chỉnh hành vi đạo đức cho phù hợp.
Ví dụ: Khi dạy bài 10 “Quan niệm về đạo đức” - GDCD
10, GV có thể sử dụng những clip về những tấm gương
đạo đức trong xã hội như Chủ tịch Hồ Chí Minh, clip
“Bán thuốc cao” (clip về giá trị đạo đức bán hàng); ở bài
11 “Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học” - GDCD
10, GV có thể sử dụng những hình ảnh, clip về lương
tâm, nhân phẩm, danh dự để minh họa cho bài giảng để
HS nhận xét, đưa ra ý kiến đánh giá của bản thân về các
nhân vật này. Đồng thời, thông qua việc phân tích ý nghĩa
của những hình ảnh, clip về đạo đức này, GV giúp HS
điều chỉnh được những hành vi đạo đức của bản thân để
phù hợp với quan điểm đạo đức trong xã hội đương thời.
+ Đối với việc điều chỉnh hành vi pháp luật của HS:
Việc điều chỉnh hành vi pháp luật chủ yếu được tập trung
trong chương trình GDCD 12 với chủ đề “Công dân với
pháp luật”. Trong quá trình DH, GV có thể cập nhật, tham
khảo những quy định của Hiến pháp, pháp luật hiện hành để
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bổ sung cho bài giảng; tìm kiếm các hình ảnh, clip, tình
huống pháp luật trên các trang mạng để minh họa cho bài
giảng của mình. Thông qua các tư liệu này, GV sẽ giúp cho
HS biết được những quy định cơ bản của Hiến pháp, pháp
luật hiện hành; phân tích, đánh giá được tác hại, hậu quả của
những hành vi vi phạm pháp luật trong đời sống xã hội; từ
đó có ý thức tự giác thực hiện pháp luật, vận động, giúp đỡ
người khác thực hiện pháp luật,... Ví dụ: Khi dạy bài 2
“Thực hiện pháp luật”, GV có thể sử dụng những hình ảnh
vi phạm pháp luật để HS nhận diện được đó là vi phạm pháp
luật nào, trách nhiệm pháp lí của những hành vi vi phạm đó
ra sao; khi dạy bài 6 “Công dân với các quyền tự do cơ
bản”, GV có thể sử dụng clip về hành vi bắt giữ người trái
pháp luật để minh họa cho nội dung “Quyền bất khả xâm
phạm về thân thể của công dân”,... Thông qua đó, HS sẽ
biết được đâu là những hành vi hợp pháp, đâu là những hành
vi bất hợp pháp để từ đó lựa chọn cách thức xử sự phù hợp
với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, ứng dụng CNTT
trong DH môn GDCD còn giúp GV nhanh chóng định
hướng cho HS điều chỉnh hành vi pháp luật của mình khi
tham gia vào không gian mạng cho phù hợp với những quy
định của pháp luật. Ví dụ: Khi HS biết được quy định trong
Điều số 18 (Phòng, chống hành vi sử dụng không gian
mạng, CNTT, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội) của Luật An ninh
mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, HS sẽ điều
chỉnh hành vi của mình theo hướng không đăng tải, phát tán
những thông tin thất thiệt, chống phá hoặc không thực hiện
hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội như Facebook,
Zalo,... Hoặc khi HS biết được những quy định của Quyền
tác giả trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ
sung năm 2009), HS sẽ có ý thức tôn trọng quyền tác giả
thông qua việc trích dẫn nguồn, tác giả khi đăng tải những
bài thơ, bài văn, bài viết,...
- Vai trò của CNTT đối với việc hình thành, phát triển
NL phát triển bản thân
GV có thể thông qua các clip, hình ảnh minh họa về
các vấn đề đạo đức, kinh tế, pháp luật,... để minh họa cho
bài giảng của mình. Từ đó, làm cho kiến thức của bài giảng
có tính thực tiễn cao hơn, trở nên sâu sắc hơn, đồng thời
cũng tác động mạnh mẽ tới nhận thức, tư tưởng của HS để
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HS tự nhận thức bản thân, lập kế hoạch phát triển bản thân
và thực hiện kế hoạch phát triển bản thân. Ví dụ: Khi dạy
bài 16 “Tự hoàn thiện bản thân” - GDCD 10, sau khi HS
tìm hiểu nội dung “Thế nào là tự nhận thức về bản thân?”,
GV có thể chiếu những hình ảnh, clip về những nhân vật
nổi tiếng về nỗ lực tự học, tự hoàn thiện bản thân như Chủ
tịch Hồ Chí Minh, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, Nick
Vujicic để HS thấy được những nhân vật này đã phải trải
qua quá trình khó khăn, gian khổ, khắc phục những hạn
chế của bản thân để hoàn thiện cả về tri thức và nhân cách.
Thông qua đó, GV định hướng HS vượt lên những khó
khăn, trở ngại trong cuộc sống để không ngừng học tập, tu
dưỡng, phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết
điểm, học hỏi điều hay, điểm tốt từ người khác để bản thân
ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn.
- Vai trò của CNTT đối với việc hình thành, phát triển
NL tìm hiểu và tham gia các hoạt động KT-XH
Trong chương trình GDCD ở trường THPT, các hoạt
động KT-XH được tập trung nhiều nhất trong môn GDCD
11 với hai phần là “Công dân với kinh tế” và “Công dân
với các vấn đề chính trị - xã hội”. Cả hai phần này có vai
trò quan trọng trong việc trang bị những kiến thức, kĩ năng
và đạo đức kinh tế và xã hội cho HS. Để phát triển NL tìm
hiểu và tham gia các hoạt động KT-XH, GV có thể sử
dụng CNTT để cập nhật những vấn đề KT-XH của địa
phương, của đất nước, của thế giới mà sách giáo khoa
không kịp đưa vào. Đồng thời, nhờ CNTT, GV có thể dễ
dàng tìm kiếm các hình ảnh, sự kiện, clip về KT-XH để
phục vụ cho bài giảng của mình nhằm làm cho bài giảng
không chỉ trở nên gần gũi, thiết thực với HS hơn mà còn
thông qua đó giúp HS biết tham gia, phân tích, đánh giá,
xử lí các hiện tượng, vấn đề, tình huống trong đời sống
KT-XH. Ví dụ: Khi giảng về nội dung “Mối quan hệ cung
- cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa” (bài 5: “Cung
- cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa”, GDCD 11),
GV có thể sử dụng những hình ảnh, clip minh họa cho nội
dung của quan hệ cung - cầu (Cung - cầu tác động lẫn
nhau; Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường; Giá
cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu). Thông qua
những hình ảnh, clip đó, HS không chỉ có những hiểu biết
sâu sắc gắn với thực tiễn về quan hệ cung - cầu mà có thể
định hướng cho HS vận dụng quan hệ cung - cầu như giảm
mua hàng hóa khi cung giảm, giá cả tăng và ngược lại; có
ý tưởng kinh doanh trên cơ sở vận dụng kiến thức như bán
hoa, đồ lưu niệm vào ngày lễ,...
Bên cạnh việc hướng tới hình thành, phát triển ở HS
những NL chung, NL đặc thù của môn GDCD, việc ứng
dụng CNTT trong DH môn GDCD còn góp phần hướng
tới hình thành, phát triển ở HS một số NL khác như NL
ngôn ngữ, NL tính toán, NL khoa học, NL công nghệ,
NL thẩm mĩ, NL thể chất. Tùy thuộc vào mục tiêu, nội
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dung của từng bài trong chương trình mà GV có thể định
hướng hình thành và phát triển những NL này ở HS
thông qua việc ứng dụng CNTT trong hoạt động DH.
2.3. Một số nguyên tắc cơ bản khi ứng dụng công nghệ
thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định
hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông
Việc ứng dụng CNTT trong DH môn GDCD là một
yêu cầu cấp thiết nhằm góp phần đổi mới phương pháp
dạy học, nâng cao hiệu quả DH bộ môn này theo định
hướng phát triển NL của HS. Theo chúng tôi, để nâng
cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong DH môn GDCD
theo định hướng phát triển NL, bên cạnh việc đảm bảo
các nguyên tắc DH môn GDCD nói chung, GV cần phải
đảm bảo những nguyên tắc ứng dụng CNTT trong DH
theo định hướng phát triển NL cơ bản như sau:
- Đảm bảo mục tiêu môn học:
Mục tiêu của chương trình môn GDCD ở trường
THPT trong thời gian vừa qua được xác định là các mục
tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ. Những mục tiêu này
nhìn chung được xác định khá tường minh, rõ ràng theo
chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng bài học trong chương
trình GDCD lớp 10, 11, 12. Đảm bảo mục tiêu môn học
trong quá trình ứng dụng CNTT đòi hỏi GV GDCD phải
xác định được rằng, CNTT là môi trường, công cụ hỗ trợ
cho quá trình DH môn GDCD chứ không phải là cái đích
hướng tới. Ví dụ: Khi DH bài 11 “Một số phạm trù cơ bản
của đạo đức học” - GDCD 10, GV có thể sử dụng những
clip từ mạng Internet để minh họa cho các phạm trù cơ bản
của đạo đức học như nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm,
danh dự, hạnh phúc, nhưng việc sử dụng những clip này
đều phải hướng tới những mục tiêu của bài học là mục tiêu
về: kiến thức (HS biết được thế nào là nghĩa vụ, lương tâm,
nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc); kĩ năng (HS biết thực
hiện các nghĩa vụ đạo đức liên quan đến bản thân; biết giữ
gìn danh dự, nhân phẩm, lương tâm của mình; biết phấn
đấu cho hạnh phúc của bản thân và của xã hội), thái độ (coi
trọng việc giữ gìn lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh
phúc; tôn trọng nhân phẩm, danh dự của người khác).
- Hình thành, phát triển NL của HS:
Trong quá trình ứng dụng CNTT trong DH môn
GDCD theo định hướng phát triển NL HS, bên cạnh việc
đảm bảo mục tiêu của môn học theo chuẩn kiến thức, kĩ
năng, GV cần phải xác định được việc ứng dụng CNTT
trong DH GDCD sẽ hướng tới hình thành và phát triển ở
HS những NL nào? Phát triển NL ở mức độ nào? Để thực
hiện được việc này, GV cần phải xác định được mục tiêu
của tiết học/bài học cụ thể sẽ hướng tới hình thành, phát
triển NL cụ thể nào cho HS để từ đó lựa chọn hình thức,
mức độ ứng dụng CNTT cho phù hợp. Ví dụ: Để phát triển
NL tự học cho HS khi dạy về nội dung “Bình đẳng trong
hôn nhân và gia đình” trong bài 4, GDCD 12 (Quyền bình
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đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã
hội), từ buổi học tuần trước, GV có thể yêu cầu HS về nhà
tìm Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (có hiệu lực từ
ngày 01/01/2015) để tìm hiểu trước. GV có thể giao các
nhiệm vụ cụ thể cho từng HS làm việc hoặc làm việc theo
nhóm với những nhiệm vụ như: Thế nào bình đẳng trong
hôn nhân và gia đình? Bình đẳng giữa vợ và chồng trong
quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản được quy định như
thế nào? Bình đẳng giữa cha mẹ và con được quy định
như thế nào? Bình đẳng giữa ông bà và cháu được quy
định như thế nào? Bình đẳng giữa anh, chị, em được quy
định như thế nào? GV có thể yêu cầu HS gửi kết quả tự
học cho mình thông qua Email trước khi đến lớp hoặc sẽ
báo cáo trước lớp với những hình thức như sử dụng
PowerPoint. Để đánh giá NL tự học của HS, GV có thể
xây dựng các tiêu chí đánh giá như tiến độ thực hiện, hình
thức báo cáo, nội dung báo cáo với các mức độ khác nhau.
Như vậy, thông qua hoạt động cụ thể của HS với sự hỗ trợ
của CNTT, GV có thể giúp HS hình thành và phát triển
được những NL trong quá trình DH môn GDCD.
- Tổ chức hoạt động học tập cho HS:
Để hình thành và phát triển được những NL cho HS trong
quá trình DH môn GDCD, GV không thể thực hiện được
bằng cách ứng dụng CNTT để trình diễn bài giảng như thông
thường ở trên lớp mà GV cần phải chú ý sử dụng CNTT để
tổ chức hoạt động học tập cho HS ở tất cả các khâu: HS sử
dụng CNTT để chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp; HS sử
dụng CNTT để tham gia học tập, báo cáo, trao đổi nội dung
bài học ở trên lớp; HS sử dụng CNTT để ôn tập nội dung bài
học ở nhà. Như vậy, CNTT sẽ là môi trường, là công cụ,
phương tiện để HS sử dụng để phục vụ cho hoạt động học tập
của mình để từ đó HS có thể hình thành, phát triển được
những NL chung và NL đặc thù của môn GDCD. Đặc biệt,
khi GV ứng dụng CNTT vào quá trình DH môn GDCD theo
mô hình lớp học đảo ngược, hoạt động tìm hiểu nội dung bài
học mới sẽ được HS tìm hiểu trước ở nhà trông qua nghiên
cứu bài giảng điện tử của GV và khi HS đến lớp thì chủ yếu
là thảo luận, vận dụng kiến thức thì HS sẽ nhanh chóng hình
thành và phát triển được các NL như NL tự chủ và tự học, NL
giao tiếp và hợp tác, NL tìm hiểu và tham gia hoạt động KTXH,... Ví dụ: Khi GV thực hiện dạy bài 5 “Cung - cầu trong
sản xuất và lưu thông hàng hóa”, GDCD 11: theo mô hình
lớp học đảo ngược, GV sẽ yêu cầu HS nghiên cứu nội dung
lí thuyết trong bài giảng điện tử trước khi đến lớp. Khi đến
lớp, GV sẽ tổ chức HS thảo luận những vấn đề như: Nội dung
của quan hệ cung - cầu là gì? Cung - cầu tác động lẫn nhau
như thế nào? Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường
như thế nào? Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu ra
sao? Đồng thời, GV tổ chức cho HS vận dụng quan hệ cung
cầu để giải quyết các vấn đề về kinh tế dưới vai trò là người
sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

3. Kết luận
Nước ta đang trong thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH, hội
nhập quốc tế, đổi mới căn bản, toàn diện nền GD-ĐT.
Theo đó, việc ứng dụng CNTT trong DH là một yêu
cầu cấp thiết, tất yếu. Đối với công tác giảng dạy môn
GDCD ở trường THPT, GV cũng phải tích cực, chủ
động, sáng tạo trong việc ứng dụng CNTT để đáp ứng
yêu cầu ngày càng cao của ngành GD-ĐT nói chung
và bậc đào tạo THPT nói riêng.
Trong quá trình DH môn GDCD theo định hướng
tiếp cận nội dung ở trường THPT, CNTT có vai trò quan
trọng trong việc giúp GV đạt được các mục tiêu về kiến
thức, kĩ năng, thái độ đối với HS. Tuy nhiên, trong quá
trình DH môn GDCD theo định hướng phát triển NL,
việc ứng dụng CNTT phải hướng vào việc phát triển
những NL chung, NL đặc thù của môn GDCD. Vì vậy,
việc đảm bảo những nguyên tắc ứng dụng CNTT theo
định hướng phát triển NL sẽ góp phần nâng cao hiệu quả
dạy và học bộ môn này ở trường THPT.
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