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TÓM TẮT 

Môn GDCD là một bộ môn thuộc khoa học xã hội trong trường THPT. Tuy nhiên, trên thực 

tế cả giáo viên, học sinh và thậm chí nhà quản lý đều không chú trọng tạo ra  hứng thú trong hoạt 

động dạy và học nhằm đem lại kết quả cao. Trên cơ sở phân tích phiếu điều tra thực trạng hứng 

thú học tập của học sinh 3 khối 10, 11 và 12 ở trường THPT Phạm Phú Thứ, chúng tôi phân tích 

nguyên nhân ảnh hưởng tới hứng thú, từ đó mạnh dạn đề ra các giải pháp nâng cao hứng thú học 

tập của bộ môn Giáo dục công dân.  

ABSTRACT 

Subject of civic education is a subject of social science in high school. However, in 

practice, both teachers, students and even managers are not focused on creating interest in 

teaching and learning activities in order to bring results. Based on analysis of actual situation 

survey of interest in student learning 3 blocks 10, 11 and 12 in high schools Pham Phu Thu, we 

analyze the causes affecting the excitement, which boldly set out the interesting solutions to 

enhance learning of subject citizenship. 

 

1. Đặt vấn đề 

Hứng thú có vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu học tập của học sinh nói 

riêng và các nhà khoa học nói chung. Nó là động lực thúc đẩy chủ thể tạo ra những sản 

phẩm góp phần vào sự phát triển của xã hội. Nếu không có hứng thú thì hoạt động khó đạt 

được kết quả cao. Trong các trường THPT nói chung, trường THPT Phạm Phú Thứ, Đà 

Nẵng nói riêng, nhiều người có quan điểm cho rằng môn GDCD chỉ là môn học phụ .… 

Ủng hộ cho quan niệm này, nhiều người còn cho rằng môn GDCD đơn thuần chỉ là môn 

học chính trị thuần túy hay chỉ là môn học bổ trợ thêm kiến thức. Bởi vậy việc tạo ra hứng 

thú trong giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh đã không được chú trọng nhiều 

trong những năm qua. Thực trạng này đã gây ra những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới 

kết quả học tập của học sinh. Do đó, cần tập trung nghiên cứu để tìm ra giải pháp nhằm 

nâng cao hứng thú học tập của môn Giáo dục công dân.  

 

2. Nội dung 

2.1.  Khái quát cơ sở lý luận hứng thú học tập môn giáo dục công dân của học sinh 
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THPT 

2.1.1. Một số quan niệm về hứng thú  

Mặc dù có nhiều cách hiểu khác nhau nhưng cả trên thế giới và Việt Nam, đa số các 

tác giả đều hiểu thống nhất hứng thú là thái độ đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng nào 

đó, vừa có ý nghĩa đối với cuộc sống, vừa có khả năng đem lại khoái cảm cho cá nhân 

trong quá trình hoạt động.  

2.1.2.  Phân loại hứng thú 

Tùy từng góc độ và khía cạnh khác nhau hứng thú được phân chia thành nhiều loại. 

2.1.3. Hứng thú học tập môn GDCD của học sinh THPT 

Hứng thú học tập môn GDCD là thái độ lựa chọn đặc biệt của người học đối với 

kết quả, quá trình của sự lĩnh hội và vận dụng những tri thức cũng như kỹ năng của môn 

học GDCD, do thấy được sự hấp dẫn và ý nghĩa thiết thực của môn học đối với bản thân 

 Bên cạnh đó môn GDCD với 6 đặc thù về tri thức và 5 nhiệm vụ cơ bản. Nắm được 

những đặc thù và nhiệm vụ của môn học sẽ giúp giáo viên tránh được những sai lầm trong 

giảng dạy. 

2.2.  Thực trạng hứng thú học tập môn giáo dục công dân của học sinh trường THPT 

Phạm Phú Thứ, Đà Nẵng 

2.2.1.  Đôi nét khái quát về trường THPT Phạm Phú Thứ và bộ môn GDCD 

Trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ được thành lập theo quyết định số 125 

QĐUB ngày 21/08/2001 của UBND thành phố Đà Nẵng, được xây dựng trên vùng đất 

thuộc thôn An Ngãi Đông - xã Hòa Sơn - huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng. Trường 

hiện có quy mô 32 lớp, với 1385 học sinh, trong đó bao gồm 529 học sinh lớp 10, 371 học 

sinh 11, 485 học sinh lớp 12. Môn GDCD thuộc tổ Văn – Giáo Dục Công Dân. Tổ Văn – 

Giáo Dục Công Dân: Thành lập từ năm 2000, gồm 17 thầy cô. Tổ thực hiện chức năng vừa 

giảng dạy môn văn, vừa giảng dạy môn GDCD. 

2.2.2. Thực trạng hứng thú học tập môn GDCD của học sinh THPT Phạm Phú Thứ, Đà 

Nẵng 

a. Nhận thức của học sinh về vị trí của môn GDCD ở THPT 

b. Nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập môn GDCD 

c. Nhận thức về vai trò của môn học GDCD 

 Đa số học sinh tiến hành khảo sát đều nhận thức được đúng vị trí nhiệm vụ, tầm quan 

trọng và vai trò của việc học tập môn GDCD. (qua bảng 2.1 và 2.2) 

    Có hơn 62% học sinh của ba khối được hỏi trả lời rằng có hứng thú học tập đối với môn 

GDCD và theo chiều hướng tăng dần giữa ba khối. Tuy nhiên hứng thú học tập của các 

bạn chỉ dừng lại ở mức độ hứng thú thụ động, hứng thú hời hợt bên ngoài và không bền 

vững. 

d. Mức độ hứng thú của học sinh đối với từng học phần 

    Ở từng học phần khác nhau thì mức độ hứng thú của học sinh cũng khác nhau, học sinh 
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hứng thú nhiều đối với những học phần ít tính lý luận, nhiều thực tiễn. (bảng 2.4) 

e. Mức độ biểu hiện hứng thú học tập 

      Vì hứng thú của học sinh chỉ dừng lại ở mức độ hứng thú hời hợt, thụ động và không 

bền vững nên về biểu hiện hứng thú học tập của các bạn chỉ dừng lại ở mức độ trung bình, 

điều này thể hiện thông qua thái độ học tập của học sinh trong việc học tập môn GDCD 

(bảng 2.6) và thái độ của học sinh khi không hiểu bài (bảng 2.7) 

2.3. Giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn giáo dục công dân ở trường THPT 

Phạm Phú Thứ, Tp Đà Nẵng 

2.3.1.  Một số nguyên nhân ảnh hưởng tới hứng thú học tập môn GDCD của hoc sinh 

Có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến hứng thú học tập môn GDCD của học 

sinh. Trong đó nguyên nhân ảnh hưởng nhiều nhất là do đặc thù của môn học này đó là 

môn học khô khan, trừu tượng (chiếm 24%). 

2.3.2.  Giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn GDCD ở trường THPT 

 * Giải pháp dành cho giáo viên 

- Giáo viên cần không ngừng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, trau dồi chuyên môn 

- Đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng được nhu cầu học tập 

  Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh là 

biện pháp mà chúng tôi cho rằng nó có tác dụng rất lớn để nâng cao hứng thú học tập, và 

theo chúng tôi để nâng cao hứng thú học tập cho học sinh đối với môn GDCD thì đây 

chính là biện pháp chủ đạo, thiết thực và có thể thực hiện được mang tính khả thi nhất. 

- Giáo viên tích cực thiết kế các hoạt động dành cho học sinh 

Các hoạt động dạy học môn GDCD ở THPT rất phong phú, đa dạng, bao gồm 

những hình thức hoạt động chủ yếu như: Thảo luận lớp, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn 

tiểu phẩm, quan sát, phân tích các tranh ảnh, băng hình, tiểu phẩm, xử lí tình huống, nhận 

xét, phân tích, đánh giá các ý kiến, quan điểm, các hành vi, việc làm, các trường hợp điển 

hình, các thông tin, sự kiện, các hiện tượng trong đời sống thực tiễn có liên quan đến các 

chuẩn mực đạo đức và pháp luật đã học, sưu tầm, tìm hiểu các tranh ảnh, bài báo, các tư 

liệu có liên quan đến nội dung bài học và trình bày, giới thiệu sản phẩm sưu tầm được, xây 

dựng kế hoạch hành động của học sinh, điều tra thực tiễn, xây dựng và thực hiện các dự án 

thực tiễn, chơi các trò chơi học tậpv.v.... 

   - Giáo viên cần phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản trong giảng dạy GDCD 

Các nguyên tắc dạy học bao gồm: Nguyên tắc tính khoa học, nguyên tắc tính đảng, 

nguyên tắc tính thực tiễn và nguyên tắc tính vừa sức. 

  *  Giải pháp dành cho học sinh 

     Bên cạnh việc đổi mới phương pháp học tập, thì  quá trình tự học của học sinh có một 

vai trò quan trọng trong việc hình thành hứng thú học tập, đặc biệt chúng tôi chú trọng đến 

hình thức tự học có sách, có thầy trực tiếp hướng dẫn, giáo viên gảng dạy một số tiết trên 
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lớp sau đó học sinh tự học bằng các phương thức khác nhau. 

* Giải pháp dành cho những nhà quản lý 

     Đối với nhà trường cần phải đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội 

ngũ giáo viên giảng dạy môn GDCD bằng cách tăng cường đưa giáo viên đi học tập nâng 

cao trình độ. Đối với bộ GD&ĐT thì phải giảm tải nội dung chương trình môn học, đơn 

giải hóa nội dung kiến thức và chương trình trong SGK. 

* Kết hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường 

Trong quá trình dạy học, cần phải phối, kết hợp các lực lượng giáo dục trong nhà 

trường (Ban Giám hiệu, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách, Cán bộ 

Đoàn, Đội,...) và ngoài nhà trường (phụ huynh, chính quyền địa phương,...). 

2.3.3.  Kiến nghị 

  1. Các cấp lãnh đạo, quản lý phải chú ý đến việc đào tạo, sử dụng và bồi dưỡng đúng đắn 

đội ngũ giáo viên giảng dạy môn GDCD 

  2.  Nhà trường phải giúp cho các em có cái nhìn đúng đắn về vị trí quan trọng của môn 

GDCD trong trường THPT 

  3.  Nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và sinh hoạt của học sinh. 

  4. Đổi mới phương pháp giảng dạy, phương thức kiểm tra, đánh giá đối với việc học tập 

môn GDCD theo hướng tăng khả năng tự ý thức 

3. Kết luận 

 Qua quá trình nghiên cứu, hoàn thành đề tài Hứng thú học tập môn GDCD của học 

sinh trường THPT Phạm Phú Thứ, thành Phố Đà Nẵng, chúng tôi rút ra một số nhận xét 

sau: 

1. Đa số học sinh trường THPT Phạm Phú Thứ, Đà Nẵng chưa hình thành được 

hứng thú nhận thức bền vững trong học tập môn GDCD. Hứng thú mới chỉ dừng lại ở hứng 

thú gián tiếp, học sinh chưa hình thành được hứng thú trực tiếp: đa số học sinh có nhận 

thức đúng đắn về ý nghĩa và tầm quan trọng của môn GDCD đối với việc học tập và định 

hướng nghề nghiệp cho tương lai. Học sinh thấy được sự cần thiết của môn GDCD nó 

được thể hiện thông qua sự lựa chọn của học sinh của 3 khối. Học sinh mới chỉ dừng lại ở 

những biểu hiện thấp và mang tính chung nhất: Chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ, 

luôn đi học đúng giờ. Các biểu hiện cao hơn thể hiện tính tích cực của cá nhân cũng như 

hứng thú của cá nhân đối với môn học như: Thường đọc những tài liệu liên quan đến bài 

học, thường xuyên chuẩn bị bài, tích cực trao đổi ngay với giáo viên khi chưa rõ vấn đề... 

mức độ biểu hiện của học sinh còn thấp. 

 2. Học sinh thích học những phần mang ít tính lý luận, nhiều thực tiễn hơn là 

những bài tính lý luận cao, trừu tượng...hứng thú của học sinh giảm dần 
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 3. Đề tài chỉ ra được các nguyên nhân tác động đến hứng thú học tập môn GDCD 

của học sinh và được chia làm 3 nguyên nhân chủ yếu: xuất phát từ giáo viên, xuất phát từ 

học sinh và nhà quản lý.  

4. Trên cơ sở các nguyên nhân đề tài xây dựng hệ thống các giải pháp nhằm nâng 

cao hứng thú học tập môn GDCD cho học sinh trường THPT Phạm Phú Thứ. Bên cạnh đó 

đề tài cũng gợi mở ra nhiều vấn đề cho học sinh và giáo viên. Hứng thú là kết quả của quá 

trình phát triển nhân cách, do đó muốn có hứng thú trong học tập, học sinh cần phải tích 

cực tham gia nhiều hoạt động. Cùng đắm mình trong hoạt động, tích cực trao đổi với bạn 

bè, với thầy cô, hăng say đọc tài liệu…học sinh càng có nhiều hứng thú trong học tập hơn. 

Bên cạnh đó, giáo viên cũng cần phải tích cực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao 

trình độ….Đây là động lực tạo ra hứng thú bền vững trong giảng dạy của giáo viên. 
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