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Abstract: Group discussion is a positive teaching method, which has many advantages in teaching
Ho Chi Minh Thought. From assessing the importance of group discussion method in teaching Ho
Chi Minh Thought subject at universities today, the article analyzes the current situation and
focuses on clarifying some effective solutions use this method in teaching to improve the learning
results for students.
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1. Mở đầu
“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm
toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách
mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận
dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào
điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa
dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp và giải phóng con người” [1; tr 19]. Tư
tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng và nhân dân
Việt Nam trên con đường thực hiện mục tiêu: dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đối với sinh
viên (SV), đội ngũ trí thức tương lai của đất nước thì việc
học tập tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng, nhất là trong thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất
nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế.
Trong việc khẳng định sức sống và giá trị vượt bậc
trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với SV,
việc đổi mới phương pháp giảng dạy “lấy người học làm
trung tâm” là một yêu cầu hết sức cần thiết. Do đó, bên
cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy
kết hợp với phương pháp truyền thống; việc sử dụng
phương pháp thảo luận nhóm có hiệu quả trong dạy và
học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những
phương pháp tối ưu nhằm phát huy tính tích cực, sáng
tạo và khả năng tư duy của SV. Chính vì vậy, thảo luận
nhóm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học theo hướng
tiếp cận năng lực người học tại các trường trong hệ thống
giáo dục đại học hiện nay.
Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất một số giải
pháp sử dụng hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm trong
dạy học nhằm nâng cao kết quả học tập môn Tư tưởng Hồ
Chí Minh cho SV các trường đại học hiện nay.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tầm quan trọng của phương pháp thảo luận nhóm
trong việc giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại
các trường đại học hiện nay
Theo Nguyễn Đình Thọ: “Thảo luận nhóm là một kĩ
thuật thu thập dữ liệu phổ biến nhất trong dự án nghiên
cứu định tính. Việc thu thập dữ liệu được thực hiện qua
hình thức thảo luận giữa các đối tượng nghiên cứu với
nhau dưới sự dẫn hướng của nhà nghiên cứu. Nhà
nghiên cứu trong trường hợp này được gọi là người điều
khiển chương trình” [2; tr 78]. Vì vậy, muốn thảo luận
nhóm hiệu quả cần phải có phương pháp thảo luận nhóm.
“Thảo luận nhóm” là một phương pháp dạy học
trong đó người dạy sẽ tổ chức người học thành những
nhóm nhỏ để thực hiện các hoạt động như: thảo luận,
đóng vai, giải quyết vấn đề... Mỗi thành viên không chỉ
có trách nhiệm thực hiện các hoạt động của nhóm mà
còn phải có trách nhiệm hợp tác, giúp đỡ các thành viên
trong nhóm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đây là
một phương pháp dạy học khá ưu việt, cho phép rèn
luyện kĩ năng làm việc nhóm cho SV hiện đang được
áp dụng rộng rãi cho nhiều môn học ở nhiều trường đại
học trong và ngoài nước.
Hiện nay, xu hướng đổi mới phương pháp dạy học các
môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đang
diễn ra mạnh mẽ ở các trường đại học và cao đẳng, theo
hướng phát huy tính tích cực, chủ động của SV trong quá
trình tiếp nhận tri thức và hình thành kĩ năng trong cuộc
sống. Năm 2007, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Công
văn số 83/BGDĐT-ĐH&SĐH, hướng dẫn thực hiện
chương trình các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng
Hồ Chí Minh trình độ đại học và cao đẳng theo hình thức
50% lí thuyết, 30% thảo luận, 20% tự học. Về hình thức
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thảo luận, Bộ GD-ĐT chủ trương: Giảng viên (GV) chủ trì
thảo luận theo lớp do trường bố trí với quy mô phù hợp,
đảm bảo cho tất cả SV đều có cơ hội phát biểu thảo luận.
Nội dung thảo luận cần hướng vào kiến thức cơ bản của
môn học, đặc biệt lưu ý việc liên hệ thực tiễn đất nước và
chuyên ngành đào tạo của SV [3]. Năm 2008, Bộ trưởng
Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định số 52/2008/QĐBGDĐT về chương trình các môn Lí luận chính trị trình
độ đại học và cao đẳng, đào tạo theo học chế tín chỉ với
70% lí thuyết, 30% thảo luận [4]. Thảo luận là hình thức
dạy học chính khóa theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Việc rèn luyện phương pháp học cho SV không chỉ
là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là
mục tiêu dạy học. Thực tế cho thấy, một số SV khi đọc
sách hoặc nghe giảng trên lớp không biết cách tự ghi
chép để lưu thông tin, lưu kiến thức trọng tâm vào trí nhớ
của mình; trong khi đó, bộ não của con người lại luôn
hiểu sâu, nhớ lâu và in đậm những điều do chính mình tự
suy nghĩ, tự viết, tự nhìn. Sử dụng phương pháp thảo luận
nhóm có chọn lọc đề tài trong dạy học sẽ giúp SV tăng
tính độc lập, chủ động, sáng tạo và phát triển được tư duy.
2.2. Thực trạng và giải pháp sử dụng có hiệu quả
phương pháp thảo luận nhóm trong việc giảng dạy
môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại các trường đại học
hiện nay
2.2.1. Thực trạng
- Thuận lợi: Đa số đội ngũ GV môn Tư tưởng Hồ Chí
Minh tại các trường đại học hiện nay nhiệt tình, tận tâm,
đủ trình độ, năng lực chuyên môn trong giảng dạy. Các
trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để GV tham gia các
lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức hằng năm, nâng cao
trình độ chuyên môn. Công tác dự giờ, hội giảng hàng
năm giúp GV có nhiều cơ hội học tập và trao đổi kinh
nghiệm. GV môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã sử dụng các
phương tiện dạy học hiện đại, biết kết hợp sử dụng các
hình ảnh tư liệu về Bác từ các nguồn phim ảnh đa dạng
như internet, băng ghi hình, tranh ảnh trong sách, báo…
mà không phải mang theo đồ dùng dạy học cồng kềnh
khi lên lớp. Việc soạn giáo án bằng điện tử kết hợp với
việc thảo luận trên lớp, GV có thể lưu lại để giảng dạy ở
nhiều lớp khác nhau hoặc chỉnh lí, sửa đổi hoặc bổ sung
giáo án ở các tiết dạy tiếp theo.
Đa số SV hiện nay ý thức được việc học, chăm
ngoan, lễ phép với thầy cô, nhiệt tình, năng động và nhạy
bén, tự trang bị giáo trình, sách tham khảo khi lên lớp.
Các trường đại học hiện nay trang bị đầy đủ các cơ sở vật
chất nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học.
- Khó khăn: Thực tế nhiều GV giảng dạy môn Tư
tưởng Hồ Chí Minh tại các trường đại học hiện nay chưa
có bằng thạc sĩ chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh. Một
số GV từ các ngành khác học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ

giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh phải kiêm giảng
nhiều môn học khác nên chất lượng chưa cao. GV ngoài
thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học còn làm nhiều
việc khác nên ít có thời gian trao đổi, hướng dẫn, cung cấp
cho SV những kinh nghiệm để làm việc nhóm có hiệu quả.
Thực tế giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại các
trường đại học, cao đẳng cho thấy, phần lớn SV chưa có
thói quen tìm hiểu, vận dụng, sáng tạo mà chỉ quen nghe,
quen ghi chép những gì mà GV nói. Một số SV chưa hình
thành ý thức tích cực và tự giác trong học tập, làm việc
nhóm, chưa chịu khó tìm hiểu để có thể tự trang bị cho
mình những kĩ năng và phương pháp học nhóm có hiệu
quả; từ đó dẫn đến SV thiếu và yếu về phương pháp, kĩ
năng học nhóm: Thiếu mục tiêu cụ thể, thiếu kế hoạch,
thiếu nội quy - nguyên tắc nhóm, phân công nhiệm vụ
chưa phù hợp... Bên cạnh đó, phương pháp thảo luận
nhóm được áp dụng ở hầu hết các môn, SV phải làm việc
nhóm quá nhiều trong cùng một thời gian. Điều đó gây
nên tâm lí mệt mỏi, nhàm chán, coi thường môn học này
là môn phụ đối với một số SV, gây ảnh hưởng không nhỏ
đến hiệu quả làm việc nhóm.
2.2.2. Giải pháp sử dụng hiệu quả phương pháp thảo
luận nhóm trong việc giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí
Minh tại các trường đại học hiện nay
Để sử dụng có hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm
trong việc giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại các
trường đại học hiện nay, chúng tôi đưa ra 4 nhóm giải
pháp sau:
2.2.2.1. Tổ chức, quản lí hoạt động nhóm
Ngay từ tiết học đầu tiên của học phần, GV cần thông
báo cho SV kế hoạch, phương thức tổ chức và đánh giá
việc thảo luận nhóm.
- Chia nhóm: Việc phân nhóm cần thực hiện sao cho
GV có thể theo dõi, đánh giá hoạt động nhóm nhưng
đồng thời cũng đảm bảo phát huy tính tích cực của mỗi
SV. Về lí thuyết, một nhóm lí tưởng nhất gồm 4-6 thành
viên. Trong thực tế, một số lớp học tại các trường đại học
hiện nay, sĩ số có thể lên đến khoảng 60-70 SV. Như vậy,
trong quá trình học sẽ được chia làm 8 nhóm, trung bình
mỗi nhóm khoảng 8-9 SV. GV có thể tự chia theo danh
sách nhóm, nhờ sự hỗ trợ Ban cán sự lớp hoặc cho các
bạn bốc thăm. Khi có sự thay đổi nhóm giữa các thành
viên, phải báo cho GV biết.
- Cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hợp lí: Một nhóm muốn
hoạt động hiệu quả cần phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
Cơ cấu của nhóm gồm:
+ Một nhóm trưởng có trách nhiệm tổ chức, điều
hành mọi hoạt động của nhóm, nhóm trưởng có thể do
các thành viên trong nhóm bầu lên hoặc do GV chỉ định.
Trong hoạt động của một nhóm, nhóm trưởng đóng
vai trò rất quan trọng, là người chịu trách nhiệm trước
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thầy cô, tập thể lớp về hoạt động của nhóm, điều hành và
tổ chức công việc của nhóm, đảm bảo cho nhóm đi đúng
hướng, là người động viên, thôi thúc mọi người và tháo
gỡ khó khăn khi cần thiết... Nếu nhóm trưởng có năng
lực về học tập và quản lí (kĩ năng điều hành nhóm), có
lòng nhiệt tình và được các thành viên tin tưởng, yêu mến
thì chắc chắn nhóm đó sẽ hoạt động có chất lượng.
+ Một nhóm phó (nếu cần) để thay thế, hỗ trợ nhóm
trưởng khi nhóm trưởng vắng mặt.
+ Một thư kí để ghi chép nội dung, diễn biến các cuộc
thảo luận của nhóm, thư kí có thể được thay đổi theo từng
buổi thảo luận hoặc cố định từ đầu đến cuối. Nhóm phải
quy định rõ trách nhiệm cụ thể của từng vị trí trong nhóm,
đảm bảo sự công bằng trong việc chuẩn bị bài, phát huy
tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm.
2.2.2.2. Lập kế hoạch tổ chức nhóm
Với thời lượng giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
là 45 tiết (70% lí thuyết, 30% thảo luận), tương đương 32
tiết lí thuyết và 13 tiết thảo luận. Quá trình thảo luận, 13
tiết sẽ được tiến hành thông qua 2 kế hoạch:
- Kế hoạch 1: Thảo luận từ chương 1 đến chương 3
(5 tiết). GV sẽ hướng dẫn 8 nhóm thảo luận trực tiếp trên
lớp thông qua những đề tài ngắn.
- Kế hoạch 2: Thảo luận từ chương 4 đến chương 7
(8 tiết). GV sẽ giao đề tài và hướng dẫn các nhóm về nhà
chuẩn bị trước khi nhóm thuyết trình.
2.2.2.3. Lựa chọn chủ đề và quy định thời gian thảo
luận nhóm
Việc lựa chọn chủ đề rất quan trọng. Chủ đề quá khó
hoặc quá dễ đối với SV đều ảnh hưởng đến hoạt động
thảo luận của SV. Lựa chọn vấn đề thảo luận phải hấp
dẫn, có tính chất kích thích tính tích cực chủ động làm
việc của SV. Chủ đề thảo luận phải là vấn đề chính của
bài học, vấn đề có thể có nhiều hướng khai thác khác
nhau, nhiều cấp độ nhận thức khác nhau. Tùy theo từng
kế hoạch thảo luận cụ thể của GV mà quy định thời gian
ngắn hay dài.
- Đối với kế hoạch 1: Các dạng câu hỏi thảo luận ngắn
(thời gian chuẩn bị cho mỗi nhóm khoảng 3-5 phút); thời
gian trình bày cho mỗi nhóm khoảng 3-5 phút. Nội dung
thuyết trình được tiến hành trực tiếp trên lớp lồng ghép
với quá trình giảng dạy của GV có thể là:
+ Làm rõ những tiền đề tư tưởng - lí luận tác động
đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Trong đó,
tiền đề nào đóng vai trò quyết định đến việc hình thành
tư tưởng của Bác?
+ Phân tích những nhân tố chủ quan thuộc về Bác?
Nhóm khâm phục nhất ở phẩm chất và tài năng nào của Bác?

+ Yếu tố nào đóng vai trò quyết định trong việc hình
thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng của Bác?
+ Trình bày những sự kiện liên quan đến giai đoạn
Bác ra đi tìm đường cứu nước và tìm thấy con đường cứu
nước đúng đắn?
+ Trong giai đoạn từ 1930-1945, Bác vượt qua
những khó khăn, thử thách to lớn nào nhưng vẫn giữ
vững lập trường cách mạng?
+ Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng
của Bác là vấn đề gì? Con đường mà Bác lựa chọn để
giải phóng dân tộc?
+ Phân tích những nội dung cốt lõi trong vấn đề dân
tộc thuộc địa theo quan điểm của Bác?
+ Giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, Bác đặt
vấn đề nào lên hàng đầu? Vì sao?
+ Làm rõ quan điểm của Bác về mối quan hệ giữa
cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản ở
chính quốc?
+ Để xây dựng chủ nghĩa xã hội, Bác xác định động
lực bên trong, động lực bên ngoài đó là gì? Lực cản nguy
hiểm nhất đối với chủ nghĩa xã hội là gì?
+ Theo Bác, thực chất loại hình và đặc điểm của thời
kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?
- Đối với kế hoạch 2: Các dạng đề tài thảo luận rộng,
có vận dụng (thời gian chuẩn bị cho mỗi nhóm khoảng
2-3 tuần); thời gian trình bày thảo luận cho mỗi nhóm
khoảng 45 phút. Mỗi nhóm chọn 1 đề tài, được chuẩn bị
trước khi thảo luận trên lớp và được lồng ghép với quá
trình giảng dạy của GV có thể là:
+ Đề tài 1: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vai
trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vận dụng quan điểm
này của Bác để phát huy vai trò của Đảng Cộng sản Việt
Nam hiện nay.
+ Đề tài 2: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây
dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh.
Vận dụng quan điểm này của Bác để xây dựng Đảng
Cộng sản Việt Nam hiện nay trong sạch, vững mạnh.
+ Đề tài 3: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đại
đoàn kết dân tộc. Vận dụng quan điểm này của Bác để
phát huy tinh thần đoàn kết của dân tộc ta hiện nay.
+ Đề tài 4: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn
kết quốc tế. Vận dụng quan điểm này của Bác nhằm phát
huy tinh thần hợp tác quốc tế có hiệu quả.
+ Đề tài 5: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà
nước của dân, do dân và vì dân. Vận dụng quan điểm này
của Bác để phát huy vai trò của Nhà nước ta hiện nay.
+ Đề tài 6: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về văn
hóa. Vận dụng quan điểm này của Bác để xây dựng lối
sống tốt đẹp cho SV.
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+ Đề tài 7: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.
Vận dụng quan điểm này của Bác nhằm góp phần cho SV
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
+ Đề tài 8: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về con
người. Vận dụng quan điểm này của Bác để sử dụng có
hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao từ SV.
2.2.2.4. Thực hiện tổ chức thảo luận nhóm
- Đối với kế hoạch 1: Quá trình tổ chức nhóm được
thực hiện qua 4 bước ngắn như sau:
+ Bước 1: Giao câu hỏi trực tiếp cho các nhóm thảo
luận. Không nhất thiết mỗi nhóm 1 câu hỏi, có thể nhiều
nhóm nhận câu hỏi giống nhau.
+ Bước 2: Thuyết trình. GV có thể gọi ngẫu nhiên
thành viên trong bất kì nhóm nào lên trình bày, hoặc
nhóm cử đại diện lên thuyết trình; hoặc khuyến khích
tinh thần xung phong của các nhóm…
+ Bước 3: Các nhóm khác thảo luận, bổ sung, đặt câu
hỏi để hoàn thiện nội dung về kiến thức của câu hỏi. GV
sẽ là người cố vấn, điều khiển hoạt động nhóm để giúp
SV hiểu rõ vấn đề.
+ Bước 4: Củng cố kiến thức lại bằng một hệ thống
bài giảng bằng PowerPoint hoàn chỉnh mà GV đã chuẩn
bị sẵn, tóm tắt lại nội dung chính của câu hỏi để SV hiểu
và nhớ bài. GV cho điểm cộng đối với những nhóm hoặc
những bạn trình bày tốt để khuyến khích tinh thần học
tập trên lớp.
Ví dụ: Đối với câu hỏi “Làm rõ những tiền đề tư
tưởng - lí luận tác động đến việc hình thành tư tưởng Hồ
Chí Minh? Trong đó, tiền đề nào đóng vai trò quyết định
đến việc hình thành tư tưởng của Bác? Yêu cầu các
nhóm trình bày được 3 tiền đề chính: Giá trị truyền thống
dân tộc Việt Nam, Tinh hoa văn hóa nhân loại và Chủ
nghĩa Mác - Lênin. Mỗi nhóm có thể có lựa chọn riêng,
có nhóm cho rằng giá trị truyền thống dân tộc mới là tiền
đề đóng vai trò quyết định đến việc hình thành tư tưởng
Hồ Chí Minh, có nhóm cho rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin.
GV cần “chốt” lại vấn đề và khẳng định nội dung câu
hỏi: Chủ nghĩa Mác - Lênin là nguồn gốc lí luận trực tiếp,
quyết định việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Đối với kế hoạch 2: Quá trình tổ chức nhóm cũng
được thực hiện qua 4 bước như sau:
+ Bước 1: Giao cho mỗi nhóm 1 đề tài thảo luận ít
nhất 2 tuần để các nhóm chuẩn bị trước khi thuyết trình.
GV hướng dẫn chung cách thực hiện một đề tài thuyết
trình các nhóm chuẩn bị trên phần mềm PowerPoint bao
gồm 3 phần: Phần giới thiệu nhóm, tên đề tài; Phần nội
dung trình bày tư tưởng của Bác. Ngoài tài liệu trong giáo
trình, GV hướng dẫn các nhóm tìm tài liệu qua Internet,
sách, báo... tìm hình ảnh, phim tư liệu về Bác có liên quan

đến đề tài, câu chuyện kể về Bác…; Phần vận dụng tư
tưởng của Bác. Cần trình bày ngắn gọn được những mặt
tích cực và hạn chế, giải pháp cơ bản để vận dụng tư tưởng
của Bác có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.
Phần chuẩn bị của các nhóm nhất thiết phải lên sơ đồ
hóa nội dung trình bày; nội dung cần ngắn gọn, dễ hiểu,
để khi trình bày, người thuyết trình sẽ triển khai nội dung
từ sơ đồ đã được chuẩn bị; vận dụng tất cả những ưu điểm
mà phần mềm PowerPoint đem lại.
Vì đây là đề tài rộng, cần phải có thời gian nghiên
cứu, tìm hiểu nên cần phải có thời gian để các nhóm
chuẩn bị, phân chia công việc. Trong quá trình học, SV
có thắc mắc về cách thức trình bày, GV sẽ chỉ dẫn để SV
hoàn thiện bài trước khi thuyết trình. Vì vậy, việc các
nhóm thường xuyên trao đổi ý kiến với GV về bài thuyết
trình là điều rất cần thiết.
+ Bước 2: Thuyết trình (20-25 phút): Cử SV hoặc đại
diện của các nhóm lên báo cáo, thuyết minh về phần nội
dung được giao mà mỗi nhóm đã thiết lập. Mỗi nhóm sẽ
có cách sáng tạo trong cách trình bày đề tài thuyết trình
nhưng phải đảm bảo thời gian trình bày. Qua đó, GV nắm
được khả năng hiểu kiến thức, kĩ năng trình bày, tinh thần
học tập, tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong
nhóm. Từ đó, GV vừa bổ sung kiến thức, vừa rèn cho SV
khả năng thuyết trình trước đông người, giúp các em tự
tin hơn, mạnh dạn hơn, đây cũng là một trong những kĩ
năng cần rèn luyện của SV hiện nay.
+ Bước 3: Thảo luận giữa các nhóm (15-20 phút):
Khi một nhóm thuyết trình, các nhóm còn lại chú ý theo
dõi và sau đó sẽ tiến hành nhận xét, đặt ra những câu hỏi.
Thời gian phần này chiếm khoảng 15 phút. Những nhóm
có câu hỏi hay và nhận xét chính xác thì cũng sẽ được
cộng điểm. Nhưng để đảm bảo cho mọi thành viên trong
lớp đều chú ý lắng nghe, GV có thể chỉ bất kì thành viên
của các nhóm còn lại sẽ nhận xét và đưa ra câu hỏi.
Thường thì SV sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi. Để tránh tình
trạng thời gian trả lời câu hỏi quá dài, GV có thể chọn ra
những câu hỏi tiêu biểu để nhóm thuyết trình trả lời.
Những câu hỏi còn lại có thể cho SV về nhà trả lời và gửi
lại cho cả lớp và GV. Ngoài những vấn đề đã được chuẩn
bị trước, GV có thể đặt ra những câu hỏi bất ngờ, gợi sức
sáng tạo từ phía SV.
Trong quá trình nhóm thuyết trình, GV sẽ lắng nghe
nhóm đang trình bày, quan sát các nhóm, nhắc nhở, thậm
chí trừ điểm những nhóm không tập trung vào đề tài thuyết
trình của các nhóm khác. Điều này tạo cho SV thói quen
tự học, học từ nhóm của mình và từ những nhóm khác,
nắm được nội dung và rút ra kinh nghiệm cho bản thân.
+ Bước 4: Đánh giá hoạt động nhóm (5 phút): Tổng
kết, đánh giá là khâu cuối cùng của hoạt động thảo luận.
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Sự đánh giá và kết luận của GV tác động rất lớn đến chất
lượng và tinh thần làm việc của các nhóm. Sau khi các
nhóm hoàn thành đề tài thuyết trình, GV đánh giá chi tiết
mặt tích cực, mặt hạn chế, so sánh với các bài thuyết trình
của các nhóm với nhau để SV nhận ra được những ưu
điểm và hạn chế của mình.
Sau đó, GV kết luận lại vấn đề thông qua bài giảng
đã chuẩn bị trong giáo án điện tử của mình để SV ghi
chép những nội dung cần thiết, quan trọng, giúp SV hiểu
và nắm vững vấn đề; đồng thời SV sẽ quyết tâm hơn
trong lần làm bài tiếp theo.
- Một số cách đánh giá thang điểm cho kết quả thảo
luận nhóm.
+ SV tự đánh giá kết quả làm việc của nhóm: Có một
thực tế hiện nay là mặc dù GV đã chia nhóm, phân công
nhiệm vụ cho nhóm, nhưng một số SV có thói quen ỷ lại,
không tham gia hoạt động của nhóm mà chờ các bạn
khác làm giúp mình; GV chỉ có thể biết được sự đóng
góp của các SV trong nhóm tại lớp, không trực tiếp nắm
được phần thảo luận của SV tại nhà. Vì vậy, thông qua
nhóm trưởng hoặc nhóm phó (nếu có), GV sẽ biết được
hoạt động của nhóm và mức độ tham gia của từng thành
viên trong nhóm. Có thể dựa vào bảng phân công nhiệm
vụ của từng bạn, các nhóm tự cho điểm từng thành viên
về những đóng góp để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm
tại nhà và tại lớp. Phần điểm do SV tự đánh giá là kênh
tham khảo quan trọng để GV cho điểm từng thành viên
trong nhóm.
+ Các nhóm đánh giá kết quả làm việc của nhau:
Hãy để các nhóm tự cho điểm nhóm còn lại, đây là một
“kênh” để đảm bảo cho SV phát huy khả năng tổng kết,
đánh giá; đồng thời, điều này giúp GV có thể đưa ra kết
quả cuối cùng phù hợp nhất.
+ GV đánh giá kết quả làm việc của các nhóm: Đánh
giá điểm: GV cho điểm dựa trên hiệu quả bài thuyết trình
trên lớp (50%); tùy theo công việc đóng góp của từng SV
(20%); nhận xét, đặt câu hỏi cho các nhóm khác (20%);
chuyên cần, nghiêm túc trong các buổi thuyết trình
(10%). Công việc này có thể tiến hành song song hoặc
sau khi đã có sự đánh giá giữa các nhóm với nhau.
3. Kết luận
Đối với môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoài tri
thức được cung cấp trong giáo trình, SV còn được tiếp
cận với hệ thống thông tin rất đa dạng, phong phú về Chủ
tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, từ khi Đảng ta phát động
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” thì SV lại có điều kiện tiếp thu, nghiên
cứu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo
đức cao đẹp của Người.

Thảo luận chính là một hình thức để khắc phục hạn chế
của phương pháp dạy học truyền thống. Thông qua thảo
luận nhóm, SV có điều kiện, môi trường để thể hiện sự
hiểu biết, năng lực đánh giá vấn đề cũng như việc thực
hành ứng xử các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi chuẩn bị nội dung thảo luận,
SV phải nghiên cứu bài giảng, tìm tư liệu và xử lí thông
tin trước khi đưa nội dung ra trước tập thể lớp. Quá trình
này giúp SV không những nắm được kiến thức cơ bản mà
còn mở rộng và nâng cao sự hiểu biết về nội dung tri thức
của môn học. Thảo luận nhóm là cơ hội để SV trình bày
chính kiến, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau đối thoại để giải
quyết một vấn đề lí luận hoặc thực tiễn, nâng cao năng lực
tự học, rèn luyện cho SV kĩ năng trình bày vấn đề khoa
học, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của SV.
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