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TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẰM PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC
MÔN “NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN”
Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN
Nguyễn Thị Quý - Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên
Ngày nhận bài: 03/9/2019; ngày chỉnh sửa: 18/9/2019; ngày duyệt đăng: 25/9/2019.
Abstract: There are many measures to develop problem-solving competency for students, in
which organizing activities for students is an important and effective measure. We have studied
the status of organizing activities for students in teaching the Basic Principles of MarxismLeninism of lecturers of Political Theory, at Dien Bien Teacher Training College. At the same
time, we experimented on 111 first-year students of the school. From there, we draw on the reason,
some requests and confirm the experimental results of the proposed measures in teaching the Basic
Principles of Marxism-Leninism in order to develop problem solving competency for students at
Dien Bien Teacher Training College.
Keywords: Problem - solving competency, Dien Bien Teacher Training College, Marxism-Leninism.
1. Mở đầu
Thực tế dạy học (DH) môn Những nguyên lí cơ bản
(NLCB) của chủ nghĩa Mác - Lênin (CNMLN), đa số các
giảng viên (GV) đã ý thức được tầm quan trọng của năng
lực giải quyết vấn đề (NLGQVĐ) nhưng lại chưa chú
trọng tới việc phát triển năng lực này ở sinh viên (SV).
Phần lớn SV chưa hiểu bản chất cũng như vai trò của
NLGQVĐ nên chưa chú trọng tới việc phát triển năng
lực này; điều đó dẫn đến sự lúng túng và bị động của các
em trước các vấn đề đặt ra trong học tập và trong hoạt
động (HĐ) thực tiễn. Vì vậy, phát triển NLGQVĐ cho
SV sẽ giúp các em tự chủ, tự lực trong quá trình học tập,
phát triển bản thân, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao
động trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay. Đây là việc
làm hết sức ý nghĩa, song đây còn là vấn đề mới và ít
được quan tâm nghiên cứu ở Trường Cao đẳng Sư phạm
(CĐSP) Điện Biên, đặc biệt trong DH môn Những
NLCB của CNMLN.
Bài viết đề xuất một số yêu cầu nhằm phát triển
NLGQVĐ trong DH môn Những NLCB của CNMLN
nhằm phát triển NLGQVĐ cho SV Trường Cao đẳng
CĐSP Điện Biên.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
Các nghiên cứu về nhân cách của tâm lí học đều chỉ
ra rằng “tâm lí, nhân cách con người chỉ được hình thành
bởi HĐ, trong HĐ”; giáo dục chỉ có thể phát huy tối đa
vai trò chủ đạo quyết định xu hướng hình thành và phát
triển nhân cách “trong điều kiện tổ chức, hướng dẫn học
sinh tham gia HĐ và giao tiếp với tư cách là chủ thể. HĐ
tích cực của chủ thể là yếu tố quyết định trực tiếp của sự
hình thành nhân cách” [1; tr 36].

Tiếp thu quan niệm về năng lực của các nước phát
triển, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Việt
Nam đã xác định: “Năng lực 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 HĐ nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những
điều kiện cụ thể” [2; tr 37]. Trong nghiên cứu của mình,
chúng tôi sử dụng khái niệm năng lực theo tài liệu này.
Theo Nguyễn Thị Toan “Khái niệm năng lực chỉ sử
dụng với con người nên nó mang tính xã hội, bởi vậy
không nên dùng thuật ngữ “đặc điểm”, “thuộc tính” một
cách chung chung để nói về năng lực, bởi vì mọi sự vật,
hiện tượng trong thế giới đều có đặc điểm, thuộc tính
riêng. Năng lực là sự khác biệt giữa người này với người
khác. Cá nhân này so sánh với cá nhân kia về cùng một
phương diện thì có năng lực cao, thấp, nhiều ít khác nhau.
Năng lực là sự tổng hòa của nhiều nguồn lực: nguồn lực
bên trong (tri thức, kĩ năng, thái độ...), nguồn lực bên
ngoài (cha mẹ, thầy cô, bạn bè...). Năng lực có mầm mống
bẩm sinh nhưng chỉ được bộc lộ ở HĐ, phát triển trong
HĐ của con người... Năng lực thể hiện qua chất lượng,
hiệu quả của HĐ, có thể quan sát và đo được theo những
tiêu chuẩn, tiêu chí đã được chấp thuận” [3; tr 57].
Theo Nguyễn Ngọc Duy, NLGQVĐ và sáng tạo là
“Khả năng cá nhân tư duy một cách độc lập, sử dụng hiệu
quả các quá trình nhận thức, hành động và thái độ, động
cơ, xúc cảm để giải quyết những tình huống, những vấn đề
học tập và thực tiễn mà ở đó không có sẵn quy trình, thủ
tục, giải pháp thông thường, đồng thời có thể hình thành
và triển khai được các ý tưởng mới” [4; tr 47-53].
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Theo Trần Việt Cường, “NLGQVĐ (trong học tập)
là một hệ thống các thuộc tính của cá nhân con người
được thể hiện ở khả năng tư duy và hành động trong học
tập nhằm phát hiện và giải quyết có hiệu quả các vấn đề,
các nhiệm vụ trong HĐ đó” [5; tr 199].
Theo Đào Thị Ngọc Minh - Ngô Thái Hà (2018) đã
khẳng định: “Phát triển NLGQVĐ là quá trình tích lũy
kiến thức, kĩ năng, thái độ, kinh nghiệm, làm cho khả
năng phát hiện vấn đề, vận dụng kiến thức vào giải quyết
vấn đề cuộc sống ngày càng thành thạo, nhanh hơn, chính
xác hơn. Bởi năng lực của con người được hình thành
không phải chỉ trong một HĐ mà trong nhiều dạng HĐ
khác nhau của con người và thông qua các nhiệm vụ
ngày càng phức tạp” [6; tr 78].
Phẩm chất và năng lực là những yếu tố cơ bản của
nhân cách. Do vậy chỉ được hình thành và phát triển bởi
HĐ, trong HĐ. Cho nên con đường hình thành, phát triển
phẩm chất và năng lực cho SV phải là tổ chức, hướng
dẫn cho SV các HĐ và SV tham gia các HĐ đó với tư
cách là chủ thể.
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Đánh giá của sinh viên về mức độ giảng viên tổ
chức cho sinh viên hoạt động trong giờ học môn Những
Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
Việc phát triển NLGQVĐ cho SV trong quá trình DH
cần thông qua các HĐ học tập, trong đó SV là người thực
hiện, GV là người tổ chức các HĐ học tập đó. Thông qua
câu hỏi: Thầy/cô có thường xuyên tổ chức các HĐ nhằm
phát triển NLGQVĐ cho SV trong DH môn Những
NLCB của CNMLN hay không? Kết quả có 7 GV được
hỏi (77,8%) cho rằng, thường xuyên tổ chức các HĐ
nhằm phát triển NLGQVĐ cho SV trong DH môn
Những NLCB của CNMLN và có 2 GV được hỏi
(22,2%) cho rằng thỉnh thoảng tổ chức các HĐ nhằm
phát triển NLGQVĐ cho SV trong DH môn Những
NLCB của CNMLN. Việc GV thường xuyên tổ chức các
HĐ là một yếu tố quyết định tới việc phát triển
NLGQVĐ cho SV; ngược lại, nếu như mức độ tổ chức
các HĐ của GV là thỉnh thoảng thì mục tiêu phát triển
năng lực trong quá trình DH sẽ không đạt được.
Tiếp theo, chúng tôi tìm hiểu đánh giá của SV về
mức độ GV tổ chức cho SV HĐ trong giờ học môn
Những NLCB của CNMLN thông qua câu hỏi: Bạn
đánh giá như thế nào về mức độ tổ chức cho SV HĐ
trong giờ học Những NLCB của CNMLN? Kết quả
như sau (xem bảng 1).
Số liệu điều tra cho thấy, có 16,2% SV được hỏi trả
lời GV rất thường xuyên tổ chức cho SV HĐ trong giờ
học môn Những NLCB của CNMLN; có 49,6% SV trả

lời ở mức độ thường xuyên. Đặc biệt có tới 27% SV
khẳng định GV thỉnh thoảng tổ chức cho SV HĐ trong
giờ học môn Những NLCB của CNMLN và 7,2% SV cho
rằng GV hiếm khi tổ chức cho SV HĐ trong giờ học môn
Những NLCB của CNMLN.
Bảng 1. Đánh giá của SV về mức độ GV tổ chức
cho SV HĐ trong giờ học
môn Những NLCB của CNMLN
STT
1
2
3
4
5

Mức độ HĐ
Rất thường xuyên
Thường xuyên
Thỉnh thoảng
Hiếm khi
Không tổ chức

Lựa chọn
16,2%
49,6%
27%
7,2%

Cuối cùng, tác giả tìm hiểu về mức độ HĐ của SV
trong giờ học môn Những NLCB của CNMLN qua câu
hỏi: Hãy cho biết mức độ HĐ của bạn trong giờ học
môn Những NLCB của CNMLN? Kết quả như sau
(xem bảng 2).
Bảng 2. Mức độ HĐ của SV trong giờ học
môn Những NLCB của CNMLN
STT
Mức độ HĐ
Lựa chọn
1
Rất thường xuyên
17,1%
2
Thường xuyên
30,6%
3
Thỉnh thoảng
40,6%
4
Hiếm khi
11,7%
5
Không HĐ
Số liệu điều tra cho thấy, chỉ có 17,1% SV rất thường
xuyên HĐ trong giờ học môn Những NLCB của CNMLN
và có 30,6% SV khẳng định mức độ HĐ của mình trong
giờ học là thường xuyên. Tuy nhiên, có tới 40,6% SV
thừa nhận mức độ HĐ của mình trong giờ học ở mức
thỉnh thoảng, đặc biệt có 11,7% SV trả lời hiếm khi HĐ
trong giờ học.
So sánh nội dung của bảng 1 và bảng 2, có thể nhận
thấy rằng, ở bảng 1, mức độ thường xuyên, đánh giá của
SV về GV tổ chức cho SV HĐ trong giờ học môn Những
NLCB của CNMLN là 49,6% nhưng mức độ HĐ của SV
là 30,6%, đặc biệt HĐ của SV ở mức độ thỉnh thoảng lại
tăng lên 40,6%. Số liệu trên cho thấy, HĐ của SV trong
giờ học môn Những NLCB của CNMLN chưa đồng đều,
tập trung ở một số SV nhất định.
2.2.2. Kết quả tổ chức hoạt động học tập cho sinh viên
Để tìm hiểu về kết quả tổ chức HĐ cho SV, chúng tôi
đã sử dụng phiếu điều tra sau giờ dạy thực nghiệm, với
câu hỏi: Hãy cho biết mức độ HĐ của bạn trong giờ học
vừa xong? Kết quả như sau (xem bảng 3).
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Bảng 3. Mức độ HĐ của SV trong giờ học thực nghiệm
STT
Mức độ HĐ
Lựa chọn
1
Rất thường xuyên
22,5%
2
Thường xuyên
55%
3
Thỉnh thoảng
17,1%
4
Hiếm khi
5,4%
5
Không HĐ
Quá trình quan sát trong giờ dạy của lớp thực nghiệm
cho thấy, khi GV thường xuyên tổ chức các HĐ học tập
cho SV thì HĐ của SV trong giờ học cũng tăng lên rõ rệt.
Việc GV giao nhiệm vụ học tập về nhà cho SV, yêu cầu
các em nghiên cứu một trường hợp điển hình hoặc GV yêu
cầu SV thu thập thông tin, sưu tầm các ví dụ có liên quan
đến nội dung bài học… là một nội dung quan trọng giúp
cho các giờ học trên lớp đảm bảo được yêu cầu cần đạt.
Do được giao nhiệm vụ học tập cụ thể, nên trong giờ học
trên lớp, tác giả quan sát thấy SV rất hứng thú được thể
hiện kết quả chuẩn bị bài học của mình. Ở lớp thực

rất hiếm khi có ý kiến hỏi về những gì các em chưa hiểu
hoặc thắc mắc về những nội dung mà các em còn băn
khoăn hay không đồng ý vì tâm lí ngại thể hiện trước đám
đông hoặc có thể do các em chưa hiểu vấn đề nên không
biết hỏi gì; hiện nay, trong giờ dạy thực nghiệm, SV đã
mạnh dạn, tự tin hỏi GV nếu các em chưa hiểu hoặc tranh
luận với các nhóm học tập khác và với GV nếu như các
em không đồng ý. Việc SV tích cực HĐ trong giờ học sẽ
là điều kiện để hình thành và phát triển năng lực ở các em
trong đó có NLGQVĐ.
2.2.3. Kết quả phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho
sinh viên
Tìm hiểu kết quả phát triển NLGQVĐ cho SV trong các
giờ dạy thực nghiệm, chúng tôi đã sử dụng phiếu tự đánh giá
mức độ đạt được của SV trong các yêu cầu cần đạt của
NLGQVĐ trong DH môn Những NLCB của CNMLN ngay
sau giờ dạy thực nghiệm qua câu hỏi: Bạn đã đạt được mức độ
nào trong những yêu cầu cần đạt dưới đây khi giải quyết vấn
đề trong tiết học vừa xong? Kết quả như sau (xem bảng 4).

Bảng 4. Mức độ đạt được của SV trong các yêu cầu cần đạt của NLGQVĐ
Mức độ đạt được (số lượng/tỉ lệ)
Làm
Làm
Làm
Làm được,
Yêu cầu cần đạt
được,
được, bình
được, tốt
chưa tốt
rất tốt
thường
(2)
(4)
(1)
(3)
Hiểu được những nội dung cơ bản về kinh tế của
24,3%
22,5%
42,3%
9,9%
CNMLN: hàng hóa, quy luật giá trị.
Đánh giá được thông tin kinh tế, tình huống kinh tế hoặc
một quyết định đơn giản về kinh tế; giải thích được các
16,2%
33,3%
37%
13,5%
hiện tượng kinh tế đơn giản thường gặp trong đời sống
hằng ngày.
Biết phê phán những biểu hiện và hành vi tiêu cực trong
18%
41,5%
28,8%
11,7%
nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường.
Làm được một số công việc phù hợp với năng lực bản
28%
34,2%
22,5%
15,3%
thân góp phần phát triển kinh tế gia đình, địa phương.
nghiệm, các tiết dạy được soạn theo định hướng phát triển
NLGQVĐ cho SV, quá trình DH trên lớp là quá trình thực
hiện một chuỗi các HĐ học tập khác nhau nhằm thực hiện
mục tiêu phát triển NLGQVĐ cho SV. SV thực sự là trung
tâm của những HĐ học tập đó. Cụ thể: Ở các tiết dạy bằng
giáo án truyền thống, tình trạng SV làm việc riêng (soi
gương, dùng điện thoại) vẫn tồn tại, ngay cả khi GV tổ
chức thảo luận thì tình trạng các em tranh thủ nói chuyện,
trao đổi những nội dung không liên quan đến bài học vẫn
diễn ra. Theo chúng tôi, nguyên nhân là do nội dung thảo
luận chưa hấp dẫn được SV, chưa phải là những tình
huống có vấn đề kích thích sự tích cực học tập ở các em,
nên việc thảo luận chỉ là hình thức. Trước đây, SV thường

Chưa
làm
được
(5)

Quan sát bảng trên ta thấy, ở các nội dung của yêu cầu
cần đạt về NLGQVĐ trong giờ dạy thực nghiệm, tỉ lệ các
em tự đánh giá ở mức (1), (2), (3) chiếm ưu thế, tỉ lệ các
em tự đánh giá ở mức (4), (5) chiếm tỉ trọng nhỏ. Không
có em nào sau giờ dạy thực nghiệm tự đánh giá bản thân ở
mức độ (5). Kết quả trên chứng tỏ NLGQVĐ của các em
có sự tiến bộ hơn so với trước thực nghiệm. Tuy nhiên,
mức độ (3) chiếm tỉ lệ còn cao, điều này chứng tỏ, phát
triển NLGQVĐ của SV là một việc không dễ dàng và
không thể cải thiện nhanh chỉ trong thời gian ngắn.
2.3. Một số yêu cầu đặt ra
Khi tổ chức HĐ học tập, GV cần căn cứ vào yêu cầu cần
đạt để tổ chức HĐ cho SV. Mỗi HĐ phải có mục tiêu rõ
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ràng, cụ thể, phù hợp và phản ánh được các mức độ của yêu
cầu cần đạt. Mục tiêu của HĐ là sự kiến trước kết quả của
HĐ, là cơ sở để lựa chọn nội dung và điều chỉnh HĐ, là căn
cứ để đánh giá kết quả của HĐ, kích thích tính tích cực HĐ
của thầy và trò. HĐ phải được tổ chức đa dạng, phong phú
vì mỗi phần khác nhau có những yêu cầu cần đạt khác nhau.
Đó là các HĐ khám phá, phân tích, khai thác thông tin, truy
cập, tìm tòi tài liệu, xử lí tình huống, giải quyết vấn đề; thông
qua các HĐ đó, người học được rèn kĩ năng nghiên cứu
khoa học, giải quyết vấn đề, tự học. Đồng thời, đó còn là các
HĐ giao tiếp, hợp tác để giải quyết các nhiệm vụ của môn
học, thông qua đó hình thành, phát triển năng lực giao tiếp
và hợp tác. HĐ được tổ chức phải là HĐ của người học, GV
thiết kế, tổ chức, hướng dẫn tạo môi trường để người học
tham gia HĐ với tư cách là chủ thể tích cực, sáng tạo. Hình
thức tổ chức HĐ phải phù hợp, linh hoạt: HĐ theo lớp, theo
nhóm và cá nhân, ở trong lớp và ngoài lớp, HĐ trải nghiệm
trong giờ lên lớp và HĐ trải nghiệm ngoài giờ lên lớp.
Ví dụ 1: Khi dạy chương IV. “Học thuyết giá trị” (tiết
1), GV có thể tổ chức HĐ đặt vấn đề (HĐ khởi động) cho
SV như sau:
Đặt vấn đề (5 phút)
- Mục tiêu: SV nêu được nội dung cơ bản liên quan đến
chủ đề bài học, rèn được cách tư duy nhanh.
GV tổ chức cho SV chơi trò chơi: “Phát triển chủ đề”.
- Cách tổ chức: GV chuẩn bị những mẫu giấy nhỏ, nhiều
màu sắc có ghi các chủ đề khác nhau có liên quan đến học
thuyết giá trị: “Sản xuất giản đơn”; “Sản xuất hàng hóa”;
“hàng hóa”; “Giá trị sử dụng”; “Giá trị hàng hóa”; “Giá cả
hàng hóa”; “Tiền tệ”; “Cung, cầu”; “Cạnh tranh”; Phân hóa
giàu nghèo.
- SV lên bắt thăm các chủ đề, trình bày hiểu biết của
mình về chủ đề bắt thăm được trong thời gian tối đa là 30
giây/ 1SV.
Ví dụ 2: Khi dạy chương IV. “Học thuyết giá trị” (tiết
10), GV có thể tổ chức HĐ luyện tập cho SV như sau:
Luyện tập (6 phút)
- Mục tiêu: SV nêu được một số trường hợp thực tế tại
xã/bản vận dụng tốt hoặc chưa tốt qui luật giá trị trong sản
xuất và lưu thông hàng hóa.
- Tổ chức HĐ: Mỗi nhóm lấy một ví dụ về trường hợp
thực tế tại xã/bản vận dụng tốt hoặc chưa tốt qui luật giá trị
trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
- Nhóm nào nêu đúng chủ đề và điển hình nhất sẽ được
một món quà.
- Dự kiến kết quả:
Ví dụ 3: Tổ chức HĐ củng cố (sau khi đã học hết nội
dung lí thuyết chương IV).
Củng cố (5 phút)
- Mục tiêu: SV vận dụng được những kiến thức đã được
hình thành ở các HĐ trên để giải quyết nhiệm vụ liên quan

đến nhận thức và hành động của bản thân trong việc vận
dụng học thuyết giá trị của CNMLN để góp phần xây dựng
và phát triển nền kinh tế gia đình và địa phương.
- Phương thức tổ chức HĐ:
GV phát cho mỗi nhóm một tờ giấy màu, yêu cầu các
nhóm rút ra một kinh nghiệm sâu sắc nhất mà bản thân có
thể học/áp dụng được từ học thuyết giá trị của CNMLN.
- Kết quả sẽ được dán lên bảng
- SV tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau, GV đóng vai trò là
“trọng tài”.
- Nhóm nào có nội dung đúng, sâu sắc, trình bày thuyết
phục, hấp dẫn, khả thi nhất sẽ giành chiến thắng và nhận
được một món quà.
3. Kết luận
DH môn Những NLCB của CNMLN theo định hướng
phát triển NL không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tri thức mà
còn hình thành cho SV những định hướng giá trị chuẩn mực
xã hội đúng đắn để có khả năng thích ứng, vận dụng sáng
tạo trong những tình huống đa dạng của cuộc sống; phát
triển năng lực cá nhân, khả năng tiếp cận cái mới một cách
linh hoạt. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao chất lượng DH
môn Những NLCB của CNMLN hiện nay.
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