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Abstract: Lecturers' teaching competency is a specific type of competence, summing up the
elements that have an organic relationship with each other; in which, the two most basic and
decisive factors are knowledge and teaching methods. Within the scope of this article, we
generalize some advantages and limitations of knowledge and teaching methods of young lecturers
who teach political theory; since then, we propose a number of recommendations to improve the
teaching competency for young lecturers of political theory at universities in Vietnam today.
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1. Mở đầu
Trong bối cảnh hiện nay, xu thế hội nhập quốc tế
cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư, việc học tập, nghiên cứu
các môn Lí luận chính trị (LLCT) càng trở nên cấp thiết
hơn bao giờ hết. Để thực hiện có hiệu quả, công tác giáo
dục LLCT đòi hỏi phải có sự đổi mới về nội dung,
chương trình, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên
(GV). Trong các yếu tố đó, đội ngũ GV, đặc biệt là đội
ngũ GV trẻ - lực lượng đã được đào tạo để nối tiếp, kế
cận các thế hệ trước là nhân tố quyết định sự thành công
của việc tiếp tục đổi mới học tập LLCT.
Với sự năng động, tư duy khoa học và logic, GV trẻ
luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy nhằm
đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Tuy nhiên, đặc
thù của các môn học LLCT mang tính lí luận cao, đòi hỏi
GV trẻ cần có kiến thức sâu về chuyên ngành, rộng về
thực tiễn và vốn kinh nghiệm sống phong phú… nhằm
khái quát những vấn đề từ thực tiễn thành lí luận và vận
dụng lí luận để giải quyết những vấn đề trong thực
tiễn…; đồng thời, phải có phương pháp giảng dạy hiện
đại, tích cực hướng đến phát triển năng lực của người
học. Nhưng những điều đó cũng chính là hạn chế của GV
trẻ giảng dạy các môn LLCT. Vì vậy, để phát huy vai trò
to lớn và quan trọng của GV trẻ trong công tác giáo dục
LLCT ở các trường đại học, việc nâng cao năng lực giảng
dạy cho GV trẻ là vấn đề cần thiết và cấp bách trong giai
đoạn hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực các môn Lí
luận chính trị cho giảng viên trẻ các trường đại học ở
Việt Nam hiện nay
GV trẻ giảng dạy các môn LLCT của các trường đại
học ở Việt Nam là lực lượng nhà giáo có tuổi đời không
quá 35 và có thâm niên nghề nhỏ hơn 10 năm; thực hiện

nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu các môn LLCT; là tác
nhân quan trọng trong việc hình thành nền tảng tư tưởng,
lí luận và chính trị cho sinh viên (SV) trong quá trình học
tập trên giảng đường đại học; góp phần hoàn thành mục
tiêu GD-ĐT của Việt Nam với những thế hệ SV phát
triển toàn diện, vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Năng lực giảng dạy LLCT của GV trẻ là loại năng lực
chuyên biệt, tổng hoà các yếu tố có mối liên hệ hữu cơ
với nhau, gồm: kiến thức - kĩ năng - kĩ xảo; phẩm chất,
nhân cách; phương pháp, tác phong và tư chất của nhà
giáo… hợp thành khả năng, điều kiện nội tại, bảo đảm
cho hoạt động giảng dạy đạt hiệu quả cao. Trong các yếu
tố đó, hai yếu tố căn bản nhất, mang tính chất quyết định
là kiến thức và phương pháp giảng dạy; giữa chúng có
quan hệ gắn bó, chi phối và bổ trợ cho nhau. Với sự năng
động, nhiệt huyết, tư duy khoa học và logic, GV trẻ thực
hiện công tác giáo dục LLCT luôn cố gắng hoàn thành
tốt nhiệm vụ giảng dạy nhằm tạo sự vững vàng về lập
trường - tư tưởng trong SV, ổn định chính trị, bảo vệ và
phát triển lí luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhìn chung, GV trẻ giảng dạy LLCT của các trường
đại học ở Việt Nam hiện nay nắm chắc, hiểu sâu kiến
thức chuyên ngành và liên ngành; hòa nhập nhanh hơn
với cái mới, tiếp thu tốt hơn tri thức lí luận và thực tiễn.
Đây là một ưu điểm nổi bật của GV trẻ, đặc biệt trong
điều kiện đối tượng giáo dục ngày càng có tri thức rộng,
có nhu cầu tìm hiểu về những vấn đề chính trị - xã hội
khác nhau. Phần lớn GV trẻ giảng dạy LLCT được đào
tạo bài bản ở những cơ sở đào tạo uy tín như: Trường Đại
học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí
và Tuyên truyền… bởi những GV đầu ngành, giàu kinh
nghiệm; được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp
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vụ, cập nhật kiến thức mới nên thuận lợi trong việc nắm
vững kiến thức chuyên môn. Ngoài ra, lực lượng này có
trình độ ngoại ngữ và tin học ngày càng cao và khá am
hiểu về các lĩnh vực khác của đời sống xã hội…
Phương pháp giảng dạy cũng là một trong những nội
dung phản ánh năng lực chuyên môn của GV. Trước yêu
cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, đội ngũ GV trẻ
các trường đại học thời gian qua đã không ngừng nổ lực, cố
gắng nâng cao năng lực giảng dạy các môn LLCT. Để phát
huy tư duy, tính sáng tạo của SV, GV trẻ giảng dạy các môn
LLCT đã áp dụng nhiều phương pháp, tổ chức các hình thức
lên lớp đa dạng, phong phú, phù hợp với mục tiêu chung
của chương trình và sát đối tượng SV. Việc kết hợp, vận
dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy tích cực (nêu vấn
đề, đối thoại, chuyên gia, sàng lọc, bể cá…) giúp cho bài
giảng sinh động, phong phú hơn; giảm tình trạng độc thoại,
tăng cường trao đổi, đối thoại giữa GV và SV, biến quá trình
đào tạo thành tự đào tạo và lôi cuốn, hứng thú với người học.
Đồng thời với quá trình đó, GV trẻ chủ động sử dụng nhiều
phương tiện dạy học hiện đại và tích cực áp dụng những
thành tựu của công nghệ thông tin vào giảng dạy (biểu đồ,
sơ đồ, mô hình, PowerPoint, video clip, hình ảnh…). Điều
đó góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng
cao chất lượng toàn diện công tác giảng dạy LLCT ở các
trường đại học. Ngoài ra, kiểm tra, đánh giá cũng là yếu tố
quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học các môn
LLCT; tương ứng với phương pháp giảng dạy trên lớp, các
GV trẻ đánh giá kết quả học tập của SV qua nhiều lần và
bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm đánh giá năng lực
thực của họ.
Các môn LLCT đều là những môn khoa học có nội
dung khó, phức tạp với hệ thống các khái niệm, phạm trù,
nguyên lí… mang tính trừu tượng hoá, khái quát hoá cao
của tư duy con người trong quá trình nhận thức thế giới.
Với xu thế hiện nay, những thành tựu khoa học hiện đại
ngày càng phát triển, tình hình thế giới diễn biến ngày
càng phức tạp, việc giảng dạy các môn LLCT trở nên
ngày càng khó khăn và có nhiều thách thức. Do đó, bên
cạnh những ưu điểm, GV trẻ giảng dạy các môn LLCT
vẫn còn một số hạn chế về năng lực giảng dạy, phổ biến
nhất là thiếu kiến thức thực tiễn cũng như kinh nghiệm
sống. Mặc dù nhiều GV trẻ nắm vững lí thuyết, có
phương pháp giảng dạy tốt và khả năng sư phạm nhưng
bài giảng vẫn chưa hay và thiếu sức thuyết phục đối với
SV do “thiếu những dẫn chứng mang tính trải nghiệm
lịch sử, thiếu những ví dụ lịch sử mang tính sinh động và
thiếu đi “hơi thở” thực sự của đời sống kinh tế - chính
trị - xã hội đã và đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ xung
quanh những quan điểm lí luận mà GV đó trình bày” [1].
Vốn kiến thức thực tiễn còn hạn chế nên việc tiếp
nhận và xử lí các thông tin, sự kiện của nhiều GV trẻ còn

lúng túng, thiếu linh hoạt. Họ có thể phân tích một vấn
đề rất sâu về mặt lí luận nhưng lại ít gắn kết với thực tiễn;
sự lựa chọn và chắt lọc thông tin để đưa vào bài giảng
của GV trẻ cũng chưa thật sự hiệu quả và mang tính thời
sự. Trong thời đại hội nhập quốc tế hiện nay, đời sống
thực tiễn có muôn vàn sự kiện, hiện tượng đang diễn ra,
đòi hỏi GV trẻ phải biết lựa chọn, sàng lọc những sự kiện,
vấn đề, hình ảnh… mang tính bản chất và phù hợp với
quan điểm, đường lối của Đảng để minh chứng và làm rõ
những quan điểm lí luận vốn khô khan, trừu tượng của
môn học. Đây là việc làm rất khó và phức tạp đối với GV
các môn LLCT, nhất là đối với những GV trẻ.
Bên cạnh đó, nghiệp vụ sư phạm của GV trẻ còn
không ít hạn chế. Cách dạy còn nặng về các kĩ thuật trình
chiếu, xem nhẹ các ý tưởng sư phạm, thiếu cuốn hút,
thiếu liên hệ sâu sắc giữa giờ giảng với thực tiễn nghề
nghiệp và ít truyền cảm hứng sáng tạo đến người
học. Cùng với sự hạn chế về kiến thức thực tiễn và kinh
nghiệm sống, một bộ phận GV trẻ vẫn còn nặng truyền
đạt kiến thức, phương pháp giảng dạy chủ yếu là thuyết
trình, ít chú ý đến sự phản hồi thông tin ngược chiều của
SV. Phương pháp này làm cho SV trở thành đối tượng
thụ động, không phát huy được tính tích cực, chủ động,
sáng tạo, gây ức chế về mặt tâm lí, thấy mệt mỏi và không
tập trung vào nội dung bài giảng. Việc đổi mới phương
pháp giảng dạy các môn LLCT cũng đang gặp khó khăn
nhất định, như: bố trí lớp học đông (khoảng từ 150-250
SV/lớp); cơ sở vật chất, các phương tiện dạy học hiện đại
chưa được trang bị đầy đủ… Do vậy, các phương pháp
dạy học hiện đại, hướng tới phát huy năng lực SV được
sử dụng thường xuyên nhưng chưa linh hoạt và hiệu quả.
Mức độ tương tác giữa GV và SV chưa được thường
xuyên; vì vậy, việc uốn nắn những nhận thức mơ hồ, sai
trái của SV vẫn còn chưa kịp thời trong quá trình dạy học.
Ngoài ra, phương thức kiểm tra, đánh giá phổ biến hiện
nay đối với các môn LLCT là SV được sử dụng tài liệu
trong quá trình làm bài chưa mang lại hiệu quả cao. Bởi,
trong quá trình giảng dạy, nếu GV không hướng dẫn và
hình thành kĩ năng làm bài và nội dung kiểm tra, thi
không mang tính vận dụng, giải quyết vấn đề thì rất phản
tác dụng; SV sẽ chép tràn lan và hầu như không có sự
nghiên cứu, chuẩn bị kiến thức, ỷ lại vào tài liệu…
Hiện nay, với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của
cuộc cách mạng khoa học - công nghệ cũng như sự đổi
mới trong lĩnh vực giáo dục đã và đang đặt ra những yêu
cầu mới về năng lực giảng dạy của GV trẻ các môn
LLCT trong các trường đại học ở nước ta. Với những ưu
điểm và hạn chế về năng lực giảng dạy LLCT của các
GV trẻ hiện nay, chúng tôi nhận thấy việc nâng cao năng
lực giảng dạy cho GV trẻ là vấn đề cần thiết và cấp bách
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.
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2.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực giảng
dạy các môn lí luận chính trị cho giảng viên trẻ các
trường đại học ở Việt Nam hiện nay
2.2.1. Về phía các cơ quan quản lí giáo dục và nhà trường
Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo,
Đảng uỷ, Ban Giám đốc (Ban Giám hiệu) về tầm quan
trọng của việc nâng cao năng lực giảng dạy các môn
LLCT cho GV trẻ ở các trường đại học. Việc dạy học các
môn LLCT ở các trường đại học là một bộ phận quan
trọng của công tác tư tưởng chính trị nhằm “góp phần
làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
và đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo
trong đời sống xã hội; bảo đảm thế hệ trẻ Việt Nam luôn
trung thành với mục tiêu, lí tưởng của Đảng và với chế
độ ta” [2]. Trong quá trình đó, năng lực giảng dạy của
GV nói chung và GV trẻ nói riêng là vấn đề mấu chốt, có
vai trò quyết định. Vì vậy, để nâng cao năng lực giảng
dạy các môn LLCT cho GV trẻ, các cấp lãnh đạo, Đảng
uỷ, Ban Giám đốc (Ban Giám hiệu) các trường đại học
cần có nhận thức đúng và sâu sắc về tầm quan trọng của
việc nâng cao năng lực giảng dạy của GV trẻ để từ đó có
những giải pháp, biện pháp phù hợp, hiệu quả, cụ thể:
- Nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của các môn
LLCT; khẳng định sự cần thiết của việc học tập và
nghiên cứu LLCT của SV. Từ đó, đội ngũ lãnh đạo, quản
lí ở các trường đại học phải xác định rõ vai trò, trách
nhiệm của mình trong việc nâng cao năng lực giảng dạy
của GV trẻ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy
học các môn LLCT.
- Quán triệt sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa của việc học
tập và nghiên cứu các môn LLCT, về vai trò của đội ngũ
GV LLCT nói chung và GV trẻ dạy LLCT nói riêng;
cũng như thống nhất về mục tiêu giáo dục toàn diện đối
với chất lượng giáo dục; khắc phục tâm lí xem nhẹ các
môn LLCT và đội ngũ GV LLCT; khắc phục nhận thức
xem các môn LLCT là “môn phụ”, môn “chính trị”, môn
“điều kiện”…
- Trang bị và bồi dưỡng những quan điểm đúng đắn
về GV, chính sách đào tạo, đãi ngộ cho GV dạy học các
môn LLCT; những kiến thức về quản lí Nhà nước, pháp
luật, công tác thi đua khen thưởng, nghệ thuật quản lí…
cho các nhà quản lí giáo dục, Đảng uỷ, Ban Giám đốc
(Ban Giám hiệu) các trường đại học để có nhận thức
đúng đắn về việc nâng cao năng lực giảng dạy cho GV
trẻ dạy các môn LLCT.
Thứ hai, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên
môn, nghiệp vụ dạy học các môn LLCT cho GV trẻ.
Trong môi trường giáo dục đại học, GV giữ vai trò là
người hướng dẫn giúp người học đến với tri thức, khoa
học bằng con đường đi tốt nhất, ngắn nhất, bằng con

đường trên đó luôn có sự đổi mới... Hiện nay, sự phát
triển ngày càng mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư và xu thế hội nhập quốc tế đã và đang
đặt ra những yêu cầu mới về năng lực giảng dạy các môn
LLCT của đội ngũ GV nói chung và GV trẻ ở các trường
đại học nói riêng. Do đó, giải pháp tăng cường và nâng
cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn,
nghiệp vụ cho GV trẻ là cần thiết.
Con đường tốt nhất, trực tiếp nhất để nâng cao năng
lực giảng dạy các môn LLCT cho GV trẻ là nâng cao
trình độ chuyên môn. Do đó, các cơ sở quản lí, Đảng uỷ,
Ban Giám hiệu cần thực hiện tốt kế hoạch tuyển dụng,
tạo nguồn dựa trên Nghị quyết về công tác cán bộ của
Đảng uỷ và các quy định của Nhà trường; có kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng GV trẻ để thay thế cán bộ sắp nghỉ
hưu hoặc chuyển công tác; thường xuyên quan tâm, tạo
điều kiện cho GV trẻ tham gia các lớp đào tạo nâng cao
trình độ chuyên môn trong và ngoài nước, phấn đấu
100% GV trẻ dạy học các môn LLCT đạt chuẩn và trên
chuẩn… Mặt khác, các môn LLCT có đặc thù là mang
tính lí luận cao, đòi hỏi GV trẻ cần có nhiều kinh nghiệm
sống, hiểu biết về chính trị - xã hội, bản lĩnh vững vàng,
biết khái quát những vấn đề từ thực tiễn thành lí luận và
vận dụng lí luận để giải quyết những vấn đề trong thực
tiễn… Vì vậy, các đơn vị có chức năng cần thường xuyên
mở lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển, cập nhật kiến thức
thực tiễn về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội…
trong và ngoài nước cho GV trẻ, nhất là trước những tác
động của sự bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay.
Ngoài ra, phương pháp dạy học và kĩ năng sư phạm
cũng là một trong những nội dung chủ yếu phản ánh
năng lực chuyên môn của GV. Do vậy, Bộ GD-ĐT
cùng với các trường cần tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới
phương pháp giảng dạy cả chiều rộng lẫn chiều sâu
nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của SV
trong quá trình dạy học; thường xuyên mở các lớp tập
huấn, bồi dưỡng về kĩ năng sư phạm và cách sử dụng
các phương tiện hiện đại trong giảng dạy các môn
LLCT. Ngoài ra, cần tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất,
trang thiết bị dạy học (nhất là các thiết bị công nghệ
thông tin) để giúp việc dạy của GV cũng như việc học
của SV thuận lợi và chủ động hơn.
Ba là, tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ, cơ chế
quản lí nhằm tạo động lực cho GV trẻ nâng cao năng lực
giảng dạy các môn LLCT. Chính sách đãi ngộ có tầm
quan trọng đặc biệt và là động lực trực tiếp đối với việc
nâng cao năng lực giảng dạy của GV trẻ. Với vai trò và
nhiệm vụ đặc thù, GV trẻ dạy các môn LLCT xứng đáng
được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù của Đảng, Nhà nước,
của Bộ GD-ĐT, nhà trường nói riêng, như:
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- Các cấp có trách nhiệm thực hiện đúng, đủ và kịp
thời các chế độ chính sách đối với GV dạy các môn
LLCT theo quy định của pháp luật; cụ thể hoá các chính
sách, đảm bảo các quyền lợi từ chính sách đến GV công
bằng, hợp lí; chú trọng việc động viên, khuyến khích
nhằm tăng hiệu suất lao động đối với GV trẻ dạy các môn
LLCT… Các chính sách đãi ngộ cần được thể hiện cụ
thể trong chế độ tiền lương, phụ cấp nghề nghiệp, khen
thưởng,… tạo ra sự thống nhất hài hoà giữa lí tưởng nghề
nghiệp với việc đảm bảo lợi ích cho GV trẻ. Đồng thời,
cần phải hỗ trợ về vật chất và tinh thần để GV trẻ tích cực
tham gia kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường;
tích cực tự học, tự đào tạo nhằm nâng cao năng lực
chuyên môn; khen thưởng kịp thời và thích đáng những
GV có thành tích cao trong công tác…
- Dựa trên quy định của Bộ GD-ĐT, các trường cần
phải có quy định, quy chế cụ thể bằng văn bản về bằng
cấp, chứng chỉ đối với GV trẻ dạy các môm LLCT phải
đạt được về chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, có biện
pháp xử lí cụ thể bằng văn bản đối với những GV không
thực hiện đúng theo tiến trình phấn đấu mà trường đề ra.
Đối với những GV trẻ không đạt trình độ theo quy hoạch
hoặc chậm tham gia vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của
nhà trường, các nhà lãnh đạo, quản lí nên tìm hiểu những
khó khăn, vướng mắc của GV và gặp gỡ, trao đổi trực
tiếp với họ để có những biện pháp giải quyết phù hợp và
khách quan giữa các bên.
2.2.2. Về phía giảng viên trẻ dạy các môn Lí luận chính trị
Thứ nhất, GV trẻ dạy các môn LLCT cần phát huy
tính chủ động, tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã từng nói: “Không phải ai cũng huấn luyện
được. Muốn huấn luyện thợ rèn, thợ nguội thì người
huấn luyện phải giỏi nghề rèn, nghề nguội. Người huấn
luyện của Đoàn thể phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư
tưởng, đạo đức, lối làm việc” [3; tr 356]. Vì vậy, để nâng
cao năng lực giảng dạy, đội ngũ GV nói chung và GV trẻ
dạy các môn LLCT cần phải chủ động, tích cực tham gia
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, quy hoạch
của nhà trường. Đồng thời, mỗi GV phải tự đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm
đáp ứng yêu cầu của nền giáo dục hiện đại.
Công tác giáo dục LLCT ở các trường đại học có vai
trò quan trọng, góp phần vào việc giác ngộ cách mạng,
nâng cao nhận thức chính trị trong SV; là công việc rất đặc
biệt và có ý nghĩa sâu sắc, nhất là trong thời đại ngày nay.
Do đó, GV trẻ cần nâng cao nhận thức về nghề nghiệp của
bản thân; học tập, nghiên cứu để nắm vững mục tiêu, nội
dung, chương trình, vị trí, yêu cầu của môn học và các
chuyên đề được phân công giảng dạy; từ đó xây dựng kế
hoạch giảng dạy, đề cương môn học, bài giảng và thiết kế

các tài liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ giảng dạy. Trong quá
trình lên lớp, GV trẻ cũng phải tìm hiểu, nắm bắt trình độ,
kiến thức và hiểu biết của SV; đồng thời, thường xuyên
cập nhật thông tin để xử lí, bổ sung, hoàn chỉnh, cải tiến
nội dung, kế hoạch, phương pháp giảng dạy nhằm đạt hiệu
quả tốt nhất trong quá trình dạy học.
Mỗi GV trẻ cần phải xây dựng cho bản thân kế hoạch
tự học, tự rèn luyện bằng nhiều hình thức, cách thức như:
học tập nâng cao trình độ chuyên môn; nghiên cứu khoa
học; tham gia các khóa học trau dồi ngoại ngữ, tin học,
kĩ năng sư phạm… Ngoài ra, GV trẻ cần phải nắm bắt
nhanh và kịp thời những diễn biến tình hình kinh tế,
chính trị, văn hóa - xã hội… trong và ngoài nước để nâng
cao chất lượng bài giảng trong quá trình dạy học.
Thứ hai, đổi mới, đa dạng hoá và kết hợp hài hoà
giữa các phương pháp dạy học. Một trong những yếu tố
quan trọng quyết định năng lực giảng dạy của GV đó là
phương pháp. Vì vậy, việc đổi mới, đa dạng hoá và kết
hợp hài hoà giữa các phương pháp giảng dạy là giải pháp
hữu hiệu để nâng cao năng lực giảng dạy của GV trẻ dạy
các môn LLCT.
Ở các cơ sở giáo dục đại học nước ta hiện nay, do nhiều
nguyên nhân khách quan và chủ quan, GV dạy các môn
LLCT thường giảng theo phương pháp truyền thống (người
thầy là trung tâm) vẫn còn khá phổ biến. Phương pháp này
về thực tế vẫn có nhiều điểm ưu việt (nhất là đối với các lớp
đông SV) nhưng cũng có những hạn chế nhất định, khó phát
huy được năng lực của SV. Trong khi đó, xu thế hiện nay
của giáo dục đại học là hướng đến việc phát huy tối đa năng
lực của người học; vì thế, việc tích cực áp dụng các phương
pháp dạy học hiện đại là vấn đề cần thiết và cấp bách đối với
các GV trẻ dạy các môn LLCT.
Phương pháp dạy học hiện đại là phương pháp dạy
cho SV chủ động trong suy nghĩ, tư duy và hành động.
Trong phương pháp này, GV chỉ giữ vai trò định hướng,
đưa ra ý kiến gợi ý, hướng dẫn tìm kiếm tài liệu, tổ chức
các buổi thảo luận, tranh luận cho SV. Từ đó, SV sẽ chủ
động trong tìm kiếm thông tin, tích lũy kinh nghiệm, rèn
luyện khả năng phán đoán và trưởng thành, tự tin hơn
qua mỗi bài học. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, GV
trẻ dạy các môn LLCT phải biết kết hợp các phương pháp
truyền thống (thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp…) với các
phương pháp mới (giải quyết vấn đề, dạy học tình huống,
dạy học định hướng hành động…). Bên cạnh đó, cũng
cần vận dụng các phương pháp gắn với công nghệ hiện
đại như: dạy học trực tuyến E-learning, phương pháp
giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kĩ thuật… như
Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư
về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học
tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới tiếp tục
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khẳng định: “Đổi mới phương pháp giảng dạy LLCT,
ứng dụng các phương pháp hiện đại, hấp dẫn người học,
tạo hứng thú tìm tòi, nghiên cứu” [4].
Thứ ba, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết
quả học tập của SV. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học
tập của SV các trường đại học ở nước ta có vai trò rất
quan trọng, vừa giữ vai trò động lực thúc đẩy quá trình
dạy học, vừa là “bánh lái” giúp GV điều chỉnh phương
pháp dạy và giúp SV thay đổi phương pháp học nhằm
đạt hiệu quả cao. Kiểm tra, đánh giá được xem như công
cụ hành nghề quan trọng của GV, giúp GV xác định được
sự thay đổi của SV thông qua quá trình dạy học để đạt
được mục tiêu giáo dục. Qua kết quả kiểm tra, đánh giá,
GV nhận biết được mức độ tiếp thu kiến thức, kĩ năng và
khả năng vận dụng kiến thức của SV; qua đó, tự đánh giá
công tác giảng dạy của mình, thấy được những ưu điểm
và hạn chế trong quá trình giảng dạy để phát huy hơn nữa
những ưu điểm và có những giải pháp khắc phục hạn chế,
nâng cao chất lượng dạy và học.
Xu thế của nền giáo dục hiện đại ngày nay là hướng
đến phát triển tư duy độc lập, sáng tạo của người học. Do
đó, trong kiểm tra, đánh giá, GV phải đánh giá quá trình
và cách thức SV nắm được kiến thức như thế nào, chú
trọng đến kĩ năng cơ bản, năng lực cá nhân. Vì vậy, tuỳ
theo mục đích giáo dục, GV có thể kết hợp nhiều loại
hình đánh giá với nhau như: đánh giá tổng kết - đánh giá
quá trình, đánh giá chính thức - đánh giá không chính
thức, đánh giá truyền thống - đánh giá thực…; đặc biệt là
kết hợp đánh giá truyền thống với đánh giá thực. Bên
cạnh đó, mỗi hình thức kiểm tra, đánh giá có thế mạnh
và hạn chế riêng;, để phát huy năng lực của SV, căn cứ
vào tính chất và mục tiêu của từng nội dung bài giảng,
GV cần đa dạng hoá hình thức kiểm tra, đánh giá nhằm
đảm bảo đánh giá được năng lực thực của SV.
3. Kết luận
GV trẻ được coi là đội ngũ kế cận, tương lai của nhà
trường, là những người mới vào nghề, đang trong độ tuổi
thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần nghề nghiệp...
Với những ưu điểm đó, GV trẻ luôn cố gắng hoàn thành
tốt các nhiệm vụ của một GV dạy các môn LLCT nói
chung và hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy nói riêng
nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi ngày càng
cao của xã hội. Tuy nhiên, GV trẻ dạy các môn LLCT ở
đại học hiện nay tuy đông nhưng trình độ chuyên môn
không đồng đều; thiếu kinh nghiệm sống và vốn hiểu biết
về xã hội; thiếu khả năng tư duy khoa học, logic cần có
của một GV giảng dạy các môn LLCT - những môn học
mang tính lí luận cao. Do đó, việc nâng cao chất lượng
đội ngũ GV dạy các môn LLCT nói chung và nâng cao
năng lực giảng dạy cho GV trẻ nói riêng là vấn đề rất
quan trọng và cần thiết, nhằm đảm bảo mục tiêu dạy học

các môn LLCT, “tạo bước tiến mới, có kết quả, chất
lượng cao hơn, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng
giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội; bảo đảm thế
hệ trẻ Việt Nam luôn trung thành với mục tiêu, lí tưởng
của Đảng và với chế độ ta” [2].
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