VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 12/2019, tr 294-297

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
TRONG MÔN CHÍNH TRỊ HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
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Abstract: In Political Science, problem-solving teaching has many advantages in conveying the
content of political knowledge to learners, helping students not only improve their competency to
solve problems but also have more political bravery before real events and political events in real
life. The article presents a few notes to help lecturers effectively implement problem-solving
teaching, contributing to improve the quality of teaching Political Science at universities today.
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1. Mở đầu
Những năm gần đây, môn Chính trị học có bước phát
triển mạnh mẽ, được giảng dạy rộng rãi ở nhiều trường
đại học trên thế giới trong đó có một số trường đại học ở
Việt Nam [1; tr 3]. Dạy học giải quyết vấn đề
(DHGQVĐ) là một quan điểm dạy học với đặc trưng đặt
trước người học những bài toán nhận thức có chứa đựng
mâu thuẫn giữa cái đã biết với cái chưa biết (thường là
các tình huống có vấn đề). Người học sẽ tiếp nhận mâu
thuẫn của bài toán nhận thức như là mâu thuẫn trong nội
tâm của mình, biến chúng thành nhu cầu bức thiết muốn
tìm lời giải. Quá trình giải bài toán nhận thức giúp người
học lĩnh hội được nội dung bài học và cách thức giải
quyết vấn đề một cách tự giác, tích cực và hứng thú.
Với môn Chính trị học, DHGQVĐ có nhiều ưu thế
trong việc chuyển tải các nội dung tri thức về chính trị
đến người học thông qua việc tham gia giải quyết các tình
huống có vấn đề trong đời sống xã hội có liên quan đến
nội dung bài giảng, giúp sinh viên (SV) không chỉ nâng
cao năng lực giải quyết vấn đề của bản thân mà còn có
thêm bản lĩnh trước những biến cố, sự kiện chính trị trong
đời sống thực tiễn. Đây là điều đặc biệt có ý nghĩa đối
với mục tiêu hình thành nhân cách, bản lĩnh chính trị cho
thế hệ trẻ Việt Nam thông qua môn Chính trị học. Tuy
nhiên, trong quá trình dạy học môn học này, nhiều giảng
viên (GV) vẫn còn lúng túng, chưa khai thác đúng bản
chất của DHGQVĐ cũng như chưa có nhiều kĩ năng để
sử dụng có hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức,
kĩ thuật dạy học của DHGQVĐ. Dưới đây là một số điểm
cần lưu ý đối với GV bộ môn khi thực hiện DHGQVĐ
nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Chính
trị học ở các trường đại học nước ta hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cần chú ý đảm bảo mục tiêu dạy học môn học
Dạy học là một hoạt động có mục đích cụ thể và rõ
ràng. Dạy học Chính trị học ở trường đại học có mục đích
trang bị cho người học hệ thống tri thức khoa học về

những vấn đề có tính quy luật của đời sống chính trị để
người học có thể hiểu, phân tích, đánh giá được các mối
quan hệ, các sự kiện chính trị trong đời sống xã hội. Trên
cơ sở đó, người học có thái độ, động cơ đúng đắn và hành
xử phù hợp với tư cách là một công dân tham gia tích cực
vào các hoạt động chính trị, góp phần vào sự phát triển
chung của xã hội.
Mục tiêu dạy học môn học biểu hiện cụ thể như sau:
- Mục tiêu phát triển tri thức:
Trong quá trình dạy học môn học, mặc dù GV bộ
môn có thể sử dụng cách thức tổ chức, phương pháp, kĩ
thuật dạy học khác nhau nhưng tất cả đều hướng tới mục
tiêu là cung cấp và phát triển tri thức về chính trị cho
người học. Với đối tượng nghiên cứu là những vấn đề có
tính quy luật chung nhất của đời sống chính trị xã hội, cơ
chế tác động, cơ chế vận dụng, phương thức, thủ thuật và
công nghệ chính trị, môn học sẽ giúp cho người học có
đủ hàm lượng tri thức cần thiết để có thể hiểu và giải
quyết được các tình huống đặt ra trong đời sống chính trị
hiện nay.
Muốn đảm bảo mục tiêu về tri thức của môn học, GV
bộ môn phải chuyển tải chính xác nội dung các quy luật,
tính quy luật, những cơ chế, phương thức, thủ thuật và
các công nghệ chính trị trong quá trình thực hiện
DHGQVĐ. Chỉ khi người học nắm được các tri thức
chính trị một cách chính xác, đầy đủ thì họ mới có nhận
thức đúng, lối ứng xử, hành vi phù hợp cũng như khả
năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả trong học tập
cũng như khi tham gia đời sống chính trị xã hội.
- Mục tiêu về hành vi, thái độ:
Chính trị học là môn học có tính đặc thù so với các
môn học khác bởi đối tượng nghiên cứu là các vấn đề
liên quan đến chính trị, một lĩnh vực rất phức tạp và nhạy
cảm, được tạo nên từ những quan hệ chính trị, những hoạt
động của các chủ thể chính trị tương ứng với những thiết
chế chính trị nhất định. Vì vậy, dạy Chính trị học không
chỉ dừng lại ở việc truyền thụ tri thức chính trị nói chung
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mà quan trọng hơn là phải giáo dục và hình thành tư
tưởng, thái độ chính trị đúng đắn, tích cực cho SV trong
học tập cũng như trong đời sống để họ có những hành vi
ứng xử phù hợp trước những sự kiện và biến động của
đời sống chính trị đất nước.
SV đại học không chỉ là chủ thể của quá trình nhận
thức mà còn là những công dân trưởng thành, đã đủ tư
cách tham gia vào các sự kiện chính trị lớn của đất nước.
Trong tương lai, họ còn có thể tham gia vào bộ máy lãnh
đạo chính trị hoặc tham gia vào việc hoạch định chính
sách chính trị của quốc gia. Vì vậy, thái độ đúng đắn và
hành vi ứng xử phù hợp của họ không chỉ có ý nghĩa với
bản thân mà còn có tác động lớn đến cộng đồng.
Điều này đòi hỏi GV bộ môn phải đặc biệt quan tâm
đến việc thực hiện mục tiêu này trong quá trình thực hiện
DHGQVĐ biểu hiện ở một số việc cụ thể:
- Khi lựa chọn các tình huống có vấn đề để SV giải
quyết, cần quan tâm đến các vấn đề mang tính thời sự,
đang là mối quan tâm của SV, đặc biệt là các vấn đề còn
đang có sự tranh luận, có nhiều ý kiến trái chiều. Thông
qua việc giải quyết các vấn đề này, SV sẽ bộc lộ những
suy nghĩ, quan điểm của mình về vấn đề tranh luận. Từ ý
kiến của nhiều người, đặc biệt là ý kiến kết luận của GV
bộ môn sẽ giúp cho SV có thêm cơ sở để hiểu rõ được
bản chất của vấn đề, từ đó thêm tin tưởng vào những vấn
đề lí luận chính trị đã được học cũng như những chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Khi lựa chọn các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy
học, hình thức tổ chức dạy học trong DHGQVĐ, GV
phải xem chúng có ưu thế như thế nào với việc hình thành
hành vi, tư tưởng, thái độ chính trị phù hợp cho SV. Có
thể kể đến một vài phương pháp dạy học như: thảo luận
nhóm, nghiên cứu trường hợp, xử lí tình huống...
- Ngoài ra, GV còn phải là tấm gương về đạo đức, lối
sống, tác phong mẫu mực, yêu đất nước, yêu con người,
yêu lao động,... bởi vì giáo dục tư tưởng đạo đức chính
trị cho SV không chỉ được thực hiện thông qua các bài
học mà còn thể hiện sự tác động sâu sắc thông qua cử
chỉ, hành động và việc làm của GV.
Chẳng hạn, khi dạy nội dung: “Đổi mới hệ thống
chính trị ở Việt Nam hiện nay”, GV đưa ra vấn đề: Có ý
kiến cho rằng đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta phải
tiến hành đa nguyên, đa đảng. GV cho SV thảo luận,
trong đó lưu ý các em suy nghĩ về những thành tựu trong
ổn định chính trị - xã hội khi một đảng duy nhất là Đảng
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trong bối cảnh đất nước ta
hiện nay, đưa ra dẫn chứng về sự đa nguyên, đa đảng của
một số quốc gia dẫn đến sự mất ổn định về kinh tế, chính
trị, xã hội để luận giải vấn đề nêu ra, từ đó củng cố niềm
tin và sự ủng hộ của SV vào sự lãnh đạo duy nhất của
Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Mục tiêu phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề:
DHGQVĐ theo định hướng phát triển năng lực
không chỉ trang bị cho SV những tri thức lí luận, những
hiểu biết cơ bản về các sự kiện chính trị, những quy luật
và sự vận động của đời sống chính trị mà còn phải rèn
luyện cho người học những kĩ năng cần thiết, nhất là kĩ
năng giải quyết vấn đề.
Để thực hiện mục tiêu này, GV cần có kiến thức
chuyên môn sâu, có nghiệp vụ sư phạm vững vàng để
xây dựng một bài giảng có nội dung hợp lí, có tính khoa
học. GV cũng là người nêu ra vấn đề để người học giải
quyết hoặc định hướng mục tiêu, giới hạn nội dung
chương trình, tổ chức dẫn dắt quá trình học để SV có thể
tự phát hiện vấn đề, lập kế hoạch giải quyết vấn đề và
tiến hành giải quyết vấn đề.
Chẳng hạn, khi dạy về nội dung: “Quyền lực chính
trị”, GV nêu vấn đề: Hãy phân biệt quyền lực nhà nước
và quyền lực chính trị. GV chia lớp thành 4 nhóm, tiến
hành thảo luận giải quyết vấn đề theo những câu hỏi dẫn
dắt: Quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước là gì? Đặc
trưng của mỗi quyền lực? Phương thức vận hành?
Trong quá trình giải quyết vấn đề, sẽ có những vấn
đề mới nảy sinh đòi hỏi cần tiếp tục xây dựng một kế
hoạch mới để giải quyết. Chẳng hạn: Trong thực tiễn,
quyền lực nhà nước và quyền lực chính trị biểu hiện cụ
thể như thế nào? Nếu không phân biệt rõ hai loại quyền
lực này thì sẽ dẫn đến hệ quả như thế nào?...
2.2. Cần đảm bảo tính biện chứng trong dạy học giải
quyết vấn đề
Phép biện chứng duy vật được C. Mác và Ph.
Ăngghen xây dựng, là: “khoa học về những quy luật
chung của sự vận động của thế giới bên ngoài cũng như
tư duy con người” [2; tr 302]. Chính trị học là ngành khoa
học nghiên cứu về tính quy luật cơ bản của đời sống
chính trị trong phạm vi một quốc gia và trên phạm vi toàn
cầu. Hơn nữa, đời sống chính trị là lĩnh vực có sự biến
động và có mối liên hệ với nhiều lĩnh vực khác nhau của
đời sống xã hội. Vì vậy, đảm bảo tính biện chứng trong
DHGQVĐ ở môn Chính trị học là rất cần thiết, trong đó
cần đặc biệt quan tâm đến một số quan hệ cơ bản sau:
- Biện chứng trong mối quan hệ giữa người dạy và
người học:
Trong dạy học, quan hệ giữa người dạy và người học
chính là mối quan hệ tương tác giữa GV và SV. Mục đích
của GV trong dạy học là sử dụng các cách thức phù hợp
để giúp SV đi từ những cái đã biết đến nhận thức cái chưa
biết. Trong quá trình nhận thức cái chưa biết đó sẽ làm
nảy sinh mâu thuẫn và đó chính là vấn đề cần giải quyết.
Muốn giải quyết vấn đề đó, GV sẽ sử dụng những câu
hỏi gợi mở, những tình huống dạy học để tổ chức quá
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trình dạy học. Quá trình giải quyết vấn đề tạo ra sự
chuyển hoá trong nhận thức của người học, giúp họ lĩnh
hội những tri thức mới.
Không phải vấn đề, tình huống dạy học dạy học nào
cũng đều do GV đề xuất. GV bộ môn cần linh hoạt,
nhanh nhạy và khôn khéo trong việc định hướng, dẫn dắt
SV tìm ra vấn đề, nhận thức mâu thuẫn và xử lí các tình
huống có vấn đề trong quá trình học tập.
- Biện chứng trong xây dựng tình huống có vấn đề:
Trong DHGQVĐ, các tình huống có vấn đề được xây
dựng từ 2 cách: 1) GV tự đưa ra tình huống có vấn đề
trong nội dung bài học hoặc trong đời sống thực tiễn
chính trị để SV giải quyết; 2) GV gợi mở, hướng dẫn để
SV tự tìm ra vấn đề cần giải quyết.
Cả 2 cách này đều phải quán triệt nguyên tắc đảm bảo
tính biện chứng bởi nội dung môn học có nhiều nội dung
khó, phức tạp và nhạy cảm về mặt chính trị, có những
quan điểm chính trị lúc này là chân lí nhưng ở một thời
gian và không gian khác có thể sẽ không còn ý nghĩa về
lí luận hoặc thực tiễn nữa. Cũng vì thế mà có những
trường hợp trong thời điểm này có thể là tình huống có
vấn đề được sử dụng trong dạy học nhưng ở một thời
điểm khác lại không còn phù hợp nữa. Sự biến đổi này
xuất phát từ đặc điểm nội dung của môn học gắn với đời
sống chính trị luôn biến động không ngừng kéo theo
nhận thức của con người về chính trị xã hội cũng biến đổi
theo. Vì vậy, việc xây dựng tình huống dạy học luôn phải
có sự điều chỉnh để phù hợp với sự biến động của đời
sống chính trị đang diễn ra.
Chẳng hạn, khi dạy nội dung “Chính trị với kinh tế”,
GV đưa ra vấn đề: Trong thời kì chiến tranh, chính sách
của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế nông nghiệp là tập
trung ruộng đất trong các hợp tác xã. Sau đổi mới, chính
sách về kinh tế nông nghiệp của Đảng, Nhà nước ta có
sự điều chỉnh sang khoán ruộng đất đến từng hộ gia đình.
GV đặt ra câu hỏi: 1) Nêu những ưu điểm và hạn chế của
việc tập trung ruộng đất cho các hợp tác xã; 2) Vì sao
Đảng, Nhà nước ta lại thực thi chính sách khoán ruộng
đất cho các hộ nông dân? GV cho SV thảo luận và rút ra
kết luận: trong bối cảnh hiện nay, việc duy trì chính sách
khoán ruộng đất trong nông nghiệp là phù hợp.
2.3. Cần đảm bảo tính thực tiễn, vừa sức trong xây
dựng các tình huống dạy học
Đảm bảo tính thực tiễn là nguyên tắc quan trọng trong
dạy học, đòi hỏi phải gắn học tập lí luận với thực tế, “học đi
đôi với hành”. Các vấn đề lí luận trong nội dung môn học
đều được đúc kết từ thực tiễn, trở thành những vấn đề có
tính quy luật cần được truyền bá đến người học để họ có thể
vận dụng chúng vào đời sống thực tiễn của mình một cách
hiệu quả. Chính vì thế mà các kiến thức chính trị có nội dung

tri thức khá trừu tượng, khô khan khiến người học khó tiếp
thu, đòi hỏi GV phải gắn lí luận với thực tiễn thông qua việc
nêu lên ý nghĩa thực tiễn của mỗi bài học, xây dựng các tình
huống có vấn đề trong thực tiễn làm tình huống dạy học,
vận dụng các kiến thức bài học vào việc lí giải các sự kiện,
hiện tượng chính trị trong thực tiễn cuộc sống.
DHGQVĐ môn Chính trị học còn cần phải đảm bảo
tính vừa sức. Đối tượng dạy học là những SV đại học mà
đầu vào là học sinh phổ thông, tuổi đời còn rất trẻ, sự hiểu
biết và kinh nghiệm về tri thức chính trị và đời sống chính
trị chưa nhiều. Trong khi đó, những nội dung của môn
học lại khá phức tạp và khô cứng, vì vậy việc lựa chọn
các vấn đề, các tình huống dạy học cần phải được cân
nhắc kĩ càng sao cho phù hợp với trình độ, điều kiện học
tập của người học. Các tình huống dạy học đưa ra cần có
tính gợi mở và chứa đựng mâu thuẫn, ở những mức độ
khác nhau với mục tiêu tăng dần mức độ tự nghiên cứu,
tự giải quyết và tự tìm ra các vấn đề cần giải quyết. Nếu
vấn đề đưa ra quá dễ hoặc quá khó đối với trình độ hiểu
biết của người học đều có tác động tiêu cực, khiến người
học không có động lực hoặc dễ buông xuôi trong quá
trình thực hiện giải quyết vấn đề. Mặt khác, khi đánh giá
kết quả học tập của SV, GV cần đánh giá theo hướng
“không tạo áp lực đối với SV, vừa kiểm tra được sự lĩnh
hội những kiến thức cơ bản của họ, vừa phát huy được
tính sáng tạo, khả năng vận dụng lí luận để giải thích các
vấn đề thực tiễn” [3; tr 32].
2.4. Cần phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo
của sinh viên
Đặc trưng của dạy học theo định hướng phát triển
năng lực là phải lấy người học làm trung tâm, quan tâm
đến việc thiết kế các hoạt động của người học trong quá
trình dạy học nhằm làm cho người học có một thái độ
tích cực, chủ động và hăng hái tham gia vào quá trình học
tập. Để thực hiện tốt điều này, GV bộ môn cần chú ý thực
hiện một số việc sau đây:
- Ngay từ khâu xây dựng và thiết kế tình huống dạy
học, GV cần phải dành tâm huyết và thời gian để đưa ra
chuỗi tình huống dạy học hấp dẫn, thực sự có vấn đề
trong lĩnh vực chính trị đa dạng và phức tạp, có sức hút
với SV. Đó có thể là những sự kiện đang diễn ra trong
đời sống chính trị, những vấn đề nổi cộm đang thu hút sự
quan tâm của dư luận hoặc những điểm nóng về chính
trị,... thu hút sự quan tâm, tạo hứng thú cho SV.
- GV hướng dẫn, điều khiển SV thực hiện các nhiệm
vụ học tập phải công tâm, khách quan, tạo không khí
thoải mái để SV được tự chủ đưa ra các quyết định trong
việc lập kế hoạch giải quyết vấn đề, thực hiện việc giải
quyết vấn đề, trình bày kết quả và tranh biện với những
ý kiến trái chiều. GV tuyệt đối không áp đặt ý kiến,
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không can thiệp sâu vào các hoạt động cá nhân hay hoạt
động nhóm khi tiến hành dạy học trên lớp mà để cho SV
có thể thoải mái trình bày ý tưởng cũng như những cách
thức giải quyết vấn đề. Cuối cùng, GV chỉ định hướng,
tháo gỡ nút thắt và đứng ra làm trọng tài phân xử khi có
tranh luận không hồi kết bởi vì chính trị là lĩnh vực có
nhiều vấn đề nhạy cảm, khó giải quyết một cách thấu đáo
đến tận cùng.
- GV phải khuyến khích, động viên SV sáng tạo, đột phá
trong việc tìm ra những phương án giải quyết vấn đề mới và
sẵn sàng tranh luận để bảo vệ phương án mà cá nhân hay
nhóm đưa ra. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp và nhạy cảm
của chính trị nên không phải bất cứ vấn đề nào cũng có thể
luận giải được một cách kín kẽ. Chính vì vậy, GV cần linh
hoạt trong hoạt động dẫn dắt và tổ chức hoạt động của SV
để kết quả của buổi học đạt hiệu quả cao nhất.
- Khi đánh giá kết quả học tập giải quyết vấn đề, GV
cần ghi nhận sự tích cực, chủ động sáng tạo của SV khi
tham gia vào các hoạt động học tập, tiếp tục gợi những
vấn đề mới cần giải quyết, khen ngợi thích đáng đối với
cá nhân hoặc đội nhóm làm việc tích cực chủ động hăng
hái tham gia...
3. Kết luận
Trên đây là một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện
DHGQVĐ môn Chính trị học ở trường đại học. Dạy học
là một nghệ thuật, vì vậy, trong quá trình dạy học, tùy
theo đối tượng và điều kiện dạy học cụ thể của từng
trường, lớp mà GV bộ môn có thể thực hiện một cách
uyển chuyển, sinh động, làm phong phú thêm lí luận dạy
học môn học cũng như góp phần thực hiện DHGQVĐ
trong môn Chính trị học ở các trường đại học ngày càng
đạt hiệu quả cao.
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