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ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN “NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN” CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Lê Xuân Hồng - Đinh Thị Hạnh
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
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Abstract: Teaching subject The Basic Principles of Marxism-Leninism is an important factor,
helping students to form theoretical thinking, orientation competency and, solving problem
competency in practical activities, contributing to perfecting learners' personalities, helping them
become useful people for society. Therefore, innovating the teaching method of subject Basic
Principles of Marxism-Leninism in universities today is always concerned. The article mentions
the problem of innovating teaching methods Basic principles of Marxism-Leninism for regular
university students at Nam Dinh University of Nursing.
Keywords: Basic principles, regular university, Nam Dinh nursing, method innovation.
1. Mở đầu
Dạy học môn Những nguyên lí cơ bản (NNLCB) của
Chủ nghĩa Mác-Lênin là yếu tố quan trọng giúp sinh viên
(SV) hình thành tư duy lí luận, năng lực định hướng, giải
quyết các vấn đề trong hoạt động thực tiễn, góp phần hoàn
thiện nhân cách, xác định niềm tin vững chắc vào sự nghiệp
của Đảng và Nhà nước ta và trở thành người có ích cho xã
hội. Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước đang đổi mới và hội
nhập quốc tế mạnh mẽ, bên cạnh thời cơ, thuận lợi luôn tiềm
ẩn nhiều nguy cơ từ những âm mưu chống phá của các thế
lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng nhằm thay đổi
mục tiêu, lí tưởng chủ nghĩa xã hội. Do đó, đổi mới phương
pháp dạy học môn NNLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong
các trường đại học nói chung và Trường Đại học Điều dưỡng
Nam Định nói riêng luôn là vấn đề cần được quan tâm.
Bài viết đề cập vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cho SV
đại học chính quy tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của
chủ nghĩa Mác-Lênin tại Trường Đại học Điều dưỡng
Nam Định hiện nay
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, tiền thân là
Trường Y sĩ Nam Định được thành lập năm 1960, đến năm
1981 nhà trường được Chính phủ nâng cấp thành Trường
Cao đẳng Y tế Nam Định. Để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân
lực y tế phục vụ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân
dân, Bộ Y tế đã có định hướng phát triển thành trường đại
học điều dưỡng đầu tiên của cả nước. Ngày 26/02/2004,
Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định số 24/2004/QĐ-TTg
thành lập Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trên cơ sở
nâng cấp từ Trường Cao đẳng Y tế Nam Định. Trường
quyết tâm xây dựng và phát triển thành trung tâm đào tạo

nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao của vùng Nam Đồng
bằng sông Hồng; trong đó trọng tâm là đào tạo, nghiên cứu
khoa học Điều dưỡng và Hộ sinh để đáp ứng nhu cầu chăm
sóc sức khoẻ nhân dân, theo nhu cầu xã hội và định hướng
phát triển nguồn nhân lực y tế Việt Nam.
Thực hiện Quyết định số 52/2008/BGDĐT-ĐH&SĐH,
ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc “Ban
hành chương trình các môn Lí luận chính trị trình độ đại
học, cao đẳng dùng cho SV khối không chuyên ngành MácLênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Thực hiện Công văn số
512/BGDĐT-ĐH&SĐH, ngày 02/02/2009 của Bộ trưởng
Bộ GD-ĐT về việc “Dạy học các môn Lí luận chính trị”.
Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Điều
dưỡng Nam Định về việc dạy học các môn Lí luận chính trị
cho SV khối đại học. Để thống nhất về việc dạy học của
giảng viên (GV), học tập của SV, Bộ môn Lí luận chính trị
của Trường đã xây dựng chương trình học tập môn NNLCB
của chủ nghĩa Mác-Lênin (gồm Nguyên lí 1 và Nguyên lí
2) dành cho khối đại học chính quy gồm 5 tín chỉ và dạy vào
2 kì học. Bộ môn có 7/10 GV tham gia dạy học, các GV đều
có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ các chuyên ngành Triết học, Kinh
tế chính trị với những phương pháp dạy học khác nhau. Khi
dạy học bộ môn, GV đã xác định rõ đối tượng học tập là SV
đại học chính quy năm thứ nhất, đến từ nhiều vùng miền
khác nhau, với điều kiện hoàn cảnh sống, tín ngưỡng, tôn
giáo, phong tục, tập quán khá đa dạng... Vì vậy, GV cần xác
định khả năng nhận thức của các SV có khác nhau nên cần
có phương pháp dạy học phù hợp và cần thống nhất nội
dung môn học, thời lượng dạy học của từng chương, từng
học phần, soạn bài giảng theo đúng chương trình ban hành,
nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Môn học NNLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin được chia
thành 2 học phần: - Học phần I gồm: Chương mở đầu và
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Phần thứ nhất (có 3 chương bao quát những nội dung cơ bản
về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học chủ
nghĩa Mác-Lênin); - Học phần II gồm: 6 chương với nội
dung Học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác-Lênin
về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và Lí luận của
Chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội.
Thực tế, mỗi GV đã căn cứ vào nội dung của từng
chương, từng phần, xác định mục tiêu dạy học và học tập để
có các phương pháp riêng. Chẳng hạn, đối với Chương mở
đầu: Nhập môn NNLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin, SV cần
đạt được các mục tiêu sau: - Khái quát được hệ thống lí luận
của chủ nghĩa Mác-Lênin với 3 bộ phận cấu thành; - Trình
bày được quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa MácLênin; - Xác định được đối tượng, mục đích và yêu cầu về
phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin.
Với thời lượng chỉ có 2 tiết học, GV phải triển khai rất nhiều
nội dung trong buổi đầu tiên của môn học, trong khi SV còn
bỡ ngỡ trước môi trường học tập mới, cùng với đặc thù của
môn học mang tính lí luận trừu tượng, khái quát cao, đòi hỏi
GV phải có phương pháp phù hợp. Các GV đã kết hợp
phương pháp thuyết trình, diễn giảng nhằm thực hiện chức
năng truyền thụ tri thức; có GV trình bày bằng sơ đồ hoá để
SV hình dung được bức tranh tổng thể về hệ thống lí luận,
quá trình ra đời, hình thành phát triển của chủ nghĩa MácLênin. Để đạt hiệu quả cao hơn, GV còn sử dụng các
phương tiện nghe - nhìn trong dạy học giúp SV có hứng thú,
dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ; qua đó GV sẽ chuyển tải nội dung
đến SV có hiệu quả nhất. Khi giới thiệu về những bối cảnh
lịch sử thế kỉ XVIII - XX, GV trình chiếu một số đoạn phim
tư liệu; khi giới thiệu các tác phẩm kinh điển, GV trình chiếu
hình ảnh tác phẩm cho SV xem, từ đó đặt các câu hỏi gợi
mở đến nội dung bài học… Như vậy, SV vừa được nghe,
được nhìn và được suy nghĩ và trả lời các câu hỏi. Phương
pháp này đã làm cho bài giảng trở nên hấp dẫn, nội dung bớt
trừu tượng, tạo nên tâm lí nhẹ nhàng cho SV.
Đối với Chương I: “Chủ nghĩa duy vật biện chứng”, GV
cũng đã dùng phương pháp sơ đồ hoá khi trình bày về nội
dung vấn đề cơ bản của triết học gồm hai mặt: nội dung mặt
thứ nhất, mặt thứ hai và việc giải quyết hai mặt đó như thế nào
được GV thể hiện rất rõ trên sơ đồ giúp SV hiểu và trả lời
được tại sao mối quan hệ giữa vật chất và ý thức được coi là
vấn đề cơ bản của triết học… Khi giảng sang Chương II:
“Phép biện chứng duy vật”, GV sử dụng phương pháp như
nêu vấn đề đối với phần “Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến”
sau khi phân tích các khái niệm, rút ra ý nghĩa phương pháp
luận; GV lấy ví dụ và đặt ra câu hỏi để SV trả lời như: “Khi
đánh giá về một người nào đó, chúng ta dựa vào một mối
quan hệ của người đó hay dựa vào nhiều mối quan hệ? Tại
sao?” để SV trao đổi và GV kết luận... Hoặc, khi giảng sang
phần II: “Học thuyết kinh tế chính trị của chủ nghĩa MácLênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa” GV có thể

sử dụng phương pháp thuyết trình, ví dụ minh họa, đặt ra các
bài tập gần với thực tế của hoạt động sản xuất, kinh doanh và
yêu cầu SV tính toán mức lợi nhuận của nhà tư bản thu được;
từ đó phân tích bản chất của chủ nghĩa tư bản…
Với việc sử dụng các phương pháp như: thuyết trình,
phân tích, sơ đồ hoá để dạy học môn NNLCB của chủ nghĩa
Mác-Lênin cơ bản đã trang bị cho SV các kiến thức lí luận
chung về thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa
Mác-Lênin, về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và lí
luận về chủ nghĩa xã hội. Theo tổng hợp của Bộ môn Lí luận
chính trị, nhiều SV của Trường đã đạt kết quả học tập bộ
môn ở mức cao: 76/754 em đạt điểm giỏi, 401/754 SV đạt
điểm khá (năm 2016-2017 và 2017-2018). Qua đó, SV có
niềm tin vào lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, vào con
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước ta;
hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương
pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên
ngành được đào tạo. Khi được hỏi về phương pháp dạy học
của GV, 6/10 SV cho rằng GV thuyết trình, phân tích với
công cụ phấn, bảng giúp SV hiểu vấn đề; nhưng 8/10 SV
cho rằng sẽ hiểu bài nhanh hơn khi GV sử dụng phương
pháp thuyết trình kết hợp sơ đồ hoá, sử dụng phấn, bảng và
thiết bị trình chiếu...
Tuy nhiên, là SV không chuyên ngành Mác-Lênin, nên
hầu hết đều quan niệm đây là môn học khô khan, thuần túy
là lí luận, đường lối, chính sách nên sự tương tác với bài
giảng còn hời hợt làm cho tâm lí GV dạy học nặng nề, dạy
cho xong nội dung, chương trình; GV chưa kết hợp nhiều
phương pháp dạy học, chưa lấy nhiều ví dụ để dẫn dắt SV
đến những vấn đề cụ thể nhằm giảm đi tính trừu tượng của
môn học; một số GV chưa sử dụng hiệu quả trang thiết bị
hiện đại trong dạy học. Hơn nữa, nhiều SV chỉ quan tâm tìm
hiểu nội dung kiểm tra, nội dung thi; một số có tâm lí ngại
học và cho rằng “lí luận trừu tượng, khó hiểu”. Vì thế, còn
nhiều SV chưa hiểu bài, chưa có ý thức trong việc tiếp thu lí
luận của chủ nghĩa Mác-Lênin dẫn đến học theo kiểu đối
phó, học cho qua môn. Kết quả cho thấy: có 251 em chỉ đạt
điểm trung bình; 26/754 SV phải học lại (năm 2016-2017
và 2017-2018); một số SV chưa vận dụng được giá trị lí luận
đã học vào cuộc sống; không có lí tưởng, hoài bão, ước mơ;
sống hưởng thụ thực dụng…; nên vẫn còn 10 SV xếp loại
hạnh kiểm trung bình (chiếm 0,36%) trong tổng số 2.783
SV năm học 2017-2018 [1; tr 4]. Kết quả dạy học trên cho
thấy, chất lượng dạy học các môn Lí luận chính trị chưa cao,
chưa tạo được hứng thú và chưa phát huy tính tích cực, chủ
động của SV. Trong khi đó, dạy học NNLCB của chủ nghĩa
Mác-Lênin có vai trò đặc biệt trong việc hình thành tư duy
lí luận cho SV. Nói về vai trò này, Ph.Ăngghen viết: “Một
dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì
không thể không có tư duy lí luận” [2; tr 489] và trên thực
tế “khinh thường lí luận là con đường chắc chắn nhất đưa
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chúng ta đến chỗ suy nghĩ theo lối tự nhiên chủ nghĩa, tức
là suy nghĩ sai” [2; tr 508]; V.I. Lênin cũng cho rằng:
“Không có lí luận cách mạng thì cũng không thể có phong
trào cách mạng” [3; tr 30]. Như vậy, để nâng cao chất lượng
dạy học môn NNLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định nhất định phải đổi
mới phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện hiện nay.
2.2. Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học môn
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm
nâng cao hiệu quả cho sinh viên Trường Đại học Điều
dưỡng Nam Định
Xuất phát từ thực trạng dạy học và kết quả đánh giá môn
học, chúng tôi nhận thấy, bên cạnh nguyên nhân từ phía SV,
thì nguyên nhân chính cần khắc phục đó là phương pháp
dạy học của GV. Do đó, GV cần đổi mới phương pháp cho
phù hợp với nội dung, đối tượng và điều kiện đổi mới giáo
dục hiện nay. Cụ thể:
2.2.1. Giảng viên cần kết hợp các phương pháp khác
nhau nhằm thu hút và tạo ra sự hứng thú cho sinh viên
trong buổi học
Để làm được điều này, GV phải nắm vững chuyên môn,
đầu tư trí tuệ và thời gian để soạn bài, rèn luyện phong cách
dạy học tự tin. Việc lựa chọn và kết hợp nhiều phương pháp
dạy học cần được thực hiện trong mỗi bài giảng, tiết giảng,
không nên cứng nhắc đối với mỗi chương, mỗi buổi một
phương pháp. Vấn đề là đạt được sự phù hợp và hiệu quả
giữa việc sử dụng phương pháp với nội dung dạy học.
Ví dụ, khi dạy học Chương II: Phép biện chứng duy vật.
Nếu GV sử dụng phương pháp truyền thống là thuyết trình
thì có nhiều ưu điểm, phù hợp với tri thức đặc thù của môn
học: có lượng tri thức trừu tượng, tính khái quát cao với hệ
thống các phạm trù, khái niệm, quy luật. Phương pháp dạy
học này còn cho phép GV truyền đạt những nội dung lí

thuyết tương đối khó, phức tạp, chứa đựng nhiều thông tin
mà SV chưa thể tự mình tìm hiểu hết nội dung một cách sâu
sắc như các nguyên lí, các cặp phạm trù... Đồng thời, tạo
điều kiện thuận lợi để GV tác động đến tư tưởng tình, cảm
của SV qua giọng nói, cử chỉ, điệu bộ thích hợp và diễn cảm;
GV có thể truyền đạt một khối lượng tri thức khá lớn cho
nhiều SV trong cùng một lúc. Tuy nhiên, phương pháp này
lấy hoạt động của GV là trung tâm - làm cho SV thụ động
khi tiếp thu kiến thức, khó vận dụng trong thực tế. GV rơi
vào trạng thái “độc thoại”, không thu được thông tin phản
hồi từ SV, không có hứng thú dạy học, giờ học đơn điệu;
GV dễ mệt mỏi khi phải giảng nhiều.
Do đó, GV cần đầu tư soạn bài giảng điện tử thật sinh
động để truyền tải nội dung lí luận. Khi kết thúc mục I
chuyển sang mục II, GV cần sử dụng phương pháp sơ đồ
hoá để giới thiệu tổng quát về nội dung của phép biện chứng
duy vật, chỉ cho SV thấy được sự liên hệ, logic giữa 2
nguyên lí với 6 cặp phạm trù, 3 quy luật và lí luận nhận thức
duy vật biện chứng (xem sơ đồ).
Nhìn sơ đồ SV thấy ngắn gọn, dễ nhớ và hình dung ngay
được toàn bộ nội dung cần học; sẽ dễ dàng hơn trong việc phát
triển ý tưởng, tìm tòi lĩnh hội và xây dựng kiến thức mới.
Phương pháp này sẽ tạo ra sự hứng thú trong giờ học, bài giảng
và tiết học sôi động hơn. Hoặc GV thông qua thuyết trình có
thể kết hợp với việc phân tích các ví dụ thực tiễn để minh chứng
làm rõ những vấn đề lí luận đã nêu, SV sẽ biết và hiểu sâu sắc
những vấn đề lí luận. Bên cạnh đó, với từng nội dung cụ thể,
GV sưu tầm những tư liệu phim ảnh phù hợp trình chiếu cho
SV xem để hiểu rõ vấn đề, đặc biệt là các nội dung ý nghĩa
phương pháp luận. Một trong những kho tư liệu các GV có thể
khai thác, sử dụng vào dạy học là các “câu chuyện” trong
chương trình “Quà tặng cuộc sống” (trên kênh VTV3) - mỗi
câu chuyện là một bài học có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Nội dung cơ bản của Phép biện chứng duy vật
Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến

1. Cái riêng và cái chung
2. Nguyên nhân và kết quả
3. Tất nhiên và ngẫu nhiên
4. Nội dung và hình thức
5. Bản chất và hiện tượng
6. Khả năng và hiện thực

Nguyên lí về sự phát triển
Lí luận nhận thức
duy vật
biện chứng

1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay
đổi về lượng thành những sự thay đổi về
chất và ngược lại.
2. Quy luật thống nhất và đấu tranh của
các mặt đối lập.
3. Quy luật phủ định của phủ định.

Sơ đồ. Khái quát nội dung của Phép biện chứng duy vật
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Ví dụ: câu chuyện “Sự lợi hại của thất bại” minh họa
cho ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lí về sự phát
triển; “Cứ từ từ mà vội” minh họa cho ý nghĩa phương pháp
luận của quy luật lượng - chất; “Một đồng tiền vàng” minh
họa cho ý nghĩa phương pháp luận của vai trò thực tiễn đối
với nhận thức… Qua những tư liệu này, SV dễ dàng hiểu
được nội dung dạy học, thấy các nội dung lí luận trở nên gần
gũi, dễ liên hệ, dễ vận dụng...
2.2.2. Vận dụng ca dao, tục ngữ vào dạy học môn Những
nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
Tri thức của tục ngữ là tri thức dân gian, được rút ra trên
cơ sở quan sát và miêu tả cái cụ thể, đó là những tri thức
kinh nghiệm, những “lẽ phải thông thường”. Theo Đại từ
điển tiếng Việt: “Ca dao là thể thơ dân gian được lưu truyền
dưới dạng những câu hát” [4; tr 65]; “Tục ngữ là những
câu nói ngắn gọn, có vần điệu, lưu truyền trong dân gian,
đúc kết tri thức kinh nghiệm thực tiễn của con người về tự
nhiên xã hội, cuộc sống, đạo lí ở đời” [4; tr 1693]. Ca dao,
tục ngữ thường có hai nghĩa: nghĩa đen - phản ánh cái cụ
thể, cái cá biệt; nghĩa bóng phản ánh cá phổ biến, trừu tượng.
Hầu hết, ca dao, tục ngữ đều phản ánh những giá trị truyền
thống, đạo lí trong cuộc sống hoặc những tri thức, kinh
nghiệm về thế giới, con người, lao động sản xuất. Vận dụng
ca dao, tục ngữ vào dạy học NNLCB của chủ nghĩa MácLênin (đặc biệt là 3 chương đầu) là một phương pháp cơ bản
và cần thiết nhằm gắn lí luận với thực tiễn, giảm bớt tính
trừu tượng, khó hiểu giúp SV nắm bắt được những tri thức
cơ bản gắn với thực tiễn cuộc sống, xã hội. Qua đó, làm tăng
tính thuyết phục và giá trị của môn học đối với SV, kích
thích sự hứng thú, say mê nghiên cứu và học tập.
Ví dụ, khi dạy về cặp phạm trù bản chất và hiện tượng,
để minh họa cho việc không phải lúc nào hiện tượng cũng
phản ánh đúng bản chất, mà đôi khi còn che đậy, xuyên tạc
bản chất, GV sử dụng các câu ca dao, tục ngữ như: “xanh
vỏ đỏ lòng”, “khẩu Phật, tâm xà”, “miệng thì nam mô,
bụng một bồ dao găm”… Hoặc, khi dạy về quy luật chuyển
hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi
về chất và ngược lại, GV có thể lấy ví dụ là những câu ca
dao, tục ngữ để phân tích cho SV hiểu sự chuyển hoá về
lượng vượt quá giới hạn của độ đến điểm nút sẽ làm thay
đổi về chất, như: “Già néo đứt dây”, “Quá mù hoá mưa”,
“Có công mài sắt có ngày nên kim”... Hay, trong phần lí
luận nhận thức duy vật biện chứng có thể lấy ví dụ về nhận
thức kinh nghiệm như: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,
bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”… Tuy nhiên, GV cũng
cần chú ý không phải bài nào, nội dung nào cũng có thể vận
dụng ca dao, tục ngữ và phải biết chọn lựa những câu ca
dao, tục ngữ có ý nghĩa, phù hợp với nội dung kiến thức cần
truyền tải nhằm đạt hiệu quả dạy học cao nhất.
2.2.3. Đổi mới phương pháp dạy học kết hợp với việc sử
dụng các phương tiện kĩ thuật trong nghiên cứu và dạy học

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các
phương tiện hiện đại trong các hoạt động dạy học luôn
được nhà trường quan tâm và ủng hộ, tất cả các giảng
đường đều được lắp đặt hệ thống máy vi tính, máy chiếu…
Việc sử dụng các phương tiện nghe nhìn trong dạy học
giúp SV có hứng thú, dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ; qua đó, giúp
GV chuyển tải nội dung đến SV có hiệu quả nhất. Trên cơ
sở khai thác triệt để thế mạnh các phương tiện nghe - nhìn
như: hiệu ứng màu sắc, âm thanh, hình ảnh động…, GV
có thể giới thiệu các khái niệm, diễn giải một quá trình, đặt
các câu hỏi… bằng những minh họa trực quan làm cho bài
giảng bớt trừu tượng. Để tiếp thu một vấn đề sẽ rất hiệu
quả nếu SV vừa được nghe, được nhìn và được suy nghĩ
theo logic. Do vậy, khi GV có khả năng làm chủ chuyên
môn thì phương tiện nghe nhìn sẽ có tác dụng hỗ trợ dạy
học rất tốt. Với các trợ giúp này, GV dễ dàng nhấn mạnh
các điểm chính của bài giảng cũng như giúp duy trì bài
giảng luôn hứng thú và lôi cuốn. Sử dụng thành thạo
phương tiện nghe nhìn tạo cho GV cơ hội chuẩn bị trước
bài giảng tốt hơn, thể hiện được sự logic và tính sáng
tạo. Thực tế cho thấy, ứng dụng công nghệ, phương tiện
hiện đại gắn với việc đổi mới phương pháp dạy học theo
hướng tích cực đã không ngừng góp phần nâng cao chất
lượng dạy học. GV dạy học NNLCB của chủ nghĩa MácLênin đã tiếp cận và ứng dụng các phương tiện kĩ thuật
trong dạy học; tuy nhiên vẫn còn một số GV chưa sử dụng
công nghệ phương tiện hiện đại này hay có một số GV đã
sử dụng nhưng cũng chưa thành thạo và phát huy hết hiệu
quả của nó. Đa số GV chưa được đào tạo bài bản mà chủ
yếu là “tự mò mẫm” hoặc “học chuyền tay” và sử dụng
theo thói quen; hơn nữa, kĩ năng sử dụng các công nghệ,
phương tiện hiện đại của nhiều GV vẫn còn hạn chế. Nếu
GV được đào tạo bài bản, biết sử dụng thành thạo các trang
thiết bị, kĩ thuật thiết kế slide, hiệu ứng trình chiếu… sẽ
phát huy hết hiệu quả của các phương tiện hiện đại kích
thích sự tìm tòi, sáng tạo của SV mang lại kết quả cao.
Ví dụ, khi giảng Chương “Sứ mệnh lịch sử của giai cấp
công nhân”, GV lập dàn ý, sử dụng các slide có sự liên kết
chặt chẽ với nhau để SV hình dung được vai trò; sứ mệnh;
điều kiện khách quan, chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử
của giai cấp công nhân. Khi trình chiếu slide phải có sự phân
đoạn, phân dòng rõ ràng để SV dễ nhìn hoặc có thể ghi lại
nội dung; màu sắc phải phù hợp tránh loè loẹt làm mất sự
tập trung của SV với nội dung kiến thức; kết hợp trình chiếu
các đoạn phim tư liệu về các phong trào đấu tranh của giai
cấp công nhân trong lịch sử… Như thế, SV dễ hiểu, dễ nhớ,
hào hứng hơn trong học tập. Tuy nhiên, GV không nên quá
lạm dụng mà phải tuỳ từng nội dung bài giảng có thể áp
dụng các phương pháp và phương tiện khác nhau mới đạt
được mục tiêu bài giảng.
(Xem tiếp trang 271)
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giá quá trình, đánh giá cách học để có kiến thức, kinh
nghiệm mới. Việc đánh giá quá trình SV đạt được kiến
thức là sự kết hợp giữa đánh giá của giảng viên và sự tự
đánh giá của SV, đánh giá của SV với SV; đồng thời kết
hợp giữa đánh giá quá trình với đánh giá những kiến thức,
kinh nghiệm mà SV có được thông qua trải nghiệm trong
hiện tại và trước đó.
3. Kết luận
Để thực hiện hiệu quả phương thức giáo dục trải
nghiệm trong phát triển năng lực dạy học cho SV các
trường đại học sư phạm nghệ thuật thì cần sự nỗ lực của
tất cả các thành phần tham gia vào quá trình đào tạo và tổ
chức đào tạo, từ bộ phận quản lí cho tới giảng viên và SV.
Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự nâng cao ý thức tự
học và thay đổi phương pháp dạy học của giảng viên, nhấn
mạnh việc học từ thực tiễn, trong thực tiễn và vì sự phát
triển của thực tiễn trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu cấp
thiết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay.

3. Kết luận
Thực trạng dạy học môn NNLCB của Chủ nghĩa MácLênin trong Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cho
thấy: để đạt hiệu quả cao trong việc dạy học môn học đòi
hỏi các GV phải đổi mới phương pháp dạy học. GV cần sử
dụng nhiều phương pháp khác nhau, có thể sử dụng phương
pháp thuyết trình, vận dụng ca dao, tục ngữ hay sử dụng
những phương tiện hiện đại kết hợp phương tiện truyền
thống để đạt mục tiêu đề ra. Tất cả những việc làm này đều
hướng tới tạo cho SV hứng thú yêu thích các môn Lí luận
chính trị nói chung và môn NNLCB của Chủ nghĩa MácLênin nói riêng nhằm hình thành ở SV thế giới quan, nhân
sinh quan, phương pháp nhận thức và hoạt động thực tiễn
đúng đắn; tin tưởng, phấn đấu, đóng góp sức mình cho công
cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta.
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