Gi¸o ¸n: M«n ChÝnh trÞ

GV: TrÇn b¸ phóc

a. vÞ trÝ, tÝnh chÊt
môc tiªu, yªu cÇu cña m«n häc

I. vÞ trÝ, tÝnh chÊt
1. M«n chÝnh trÞ lµ m«n häc b¾t buéc trong ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é
trung cÊp, tr×nh ®é cao ®¼ng vµ lµ mét trong nh÷ng m«n häc tham gia vao thi tèt
nghiÖp.
2. M«n chÝnh trÞ lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña ®µo t¹o nghÒ
nh»m thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn ngêi lao ®éng.
II. môc tiªu
M«n häc cung cÊp mét sè hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ chñ nghÜa M¸c- Lªnin, t t¬ng
vµ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh , ®êng lèi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, truyÒn
thèng quý b¸u cña d©n téc vµ cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam.
M«n häc gãp phÇn ®µo t¹o ngêi lao ®éng bæ sung vµo ®éi ngò giai cÊp c«ng
nh©n, tham gia c«ng ®oµn ViÖt Nam , gióp ngêi häc nghÒ ý thøc tùi rÌn luyÖn, häc
tËp ®¸p øng yªu cÇu vÒ tri thøc vµ phÈm chÊt chÝnh trÞ phï hîp víi yªu cÇu cña sù
nghiÖp CNH - H§H ®Êt níc.
III. yªu cÇu bµi häc.
Ngêi häc nghÒ sau khi häc m«n chÝnh trÞ ph¶i ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu sau
1. KiÕn thøc.
- N¾m ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chñ nghÜa M¸c - Lª nin, t tëng Hå ChÝ
Minh, dêng lèi cña §¶ng céng s¶n ViÖt nam
- HiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc, cña giai cÊp c«ng nh©n
vµ C«ng ®oµn ViÖt Nam.
2. Kü n¨ng.
- VËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ngêi lao ®éng míi cã
phÈm chÊt chÝnh trÞ cã ®¹o ®øc tèt vµ n¨ng lùc hoµn thµnh nhiÖm vô, gãp phÇn thùc
hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp CNH - H§H ®Êt níc.
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3. Th¸i ®é.
Cã ý thøc tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®êng lèi cña §¶ng, ph¸p luËt nhµ níc vµ
hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao.
b. ch¬ng tr×nh (30 giê)
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Néi dung bµi häc

BÀI MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG – NHIỆM VỤ MÔN HỌC
CHÍNH TRỊ
1. Đối tượng nghiên cứu, học tập
GV: Giới thiệu
chung về môn
chính trị

HS: Lắng nghe

Chính trị là một môn học bắt buộc trong chương
trình dạy nghề dài hạn (Trung cấp nghề, Cao đẳng
nghề) và là một trong những môn thi tốt nghiệp của tất
cả các ngành nghề đào tạo.
Nghiên cứu học tập môn học này, chúng ta tập trung
vào những vấn đề sau:

- Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác –
Lênin, sự ra đời và phát triển của học thuyết lý
luận cách mạng về chủ nghĩa xã hội cũng như
cách thức xây dựng một nhà nước xã hội hiện
thực.
- Tìm hiểu về bản chất của chủ nghĩa xã hội
cũng như các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa
xã hội. Đặc biệt đi sâu nghiên cứu về thời kỳ quá
độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
- Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng
Hồ Chí Minh với các nội dung cơ bản trong tư
tưởng Hồ Chí Minh về chính trị, văn hóa – xã
hội, tư tưởng nhân văn đạo đức Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, qua tấm gương đạo đức mẫu mực của
Hồ Chí Minh cho chúng ta học tập và làm theo
được gì để góp phần xây dựng đất nước trong
thời đại mới.
- Những quan điểm về đường lối phát triển
kinh tế của Đảng ta và những nội dung cơ bản
về: hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng Xã
hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh Công nghiệp hoá, Hiện
đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; Phát
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triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công
bằng xã hội.
- Tìm hiểu về giai cấp công nhân và công
đoàn Việt Nam về sự ra đời và quá trình phát
triển. Quan điểm của Đảng ta về phát triển giai
cấp công nhân trong thời đại mới, đặc biệt đối
với học sinh Trường Trung cấp nghề KTKT B¾c
NghÖ An.
GV:
Em hiểu thế nào về
chức năng và nhiệm
vụ của môn chính
trị;
GV gọi 1-2 HS trả
lời
GV: Gợi ý
HS: Lắng nghe, trả
lời

GV: Phương pháp
học tập môn chính
trị và ý nghĩa học
tập của môn nµy
như thế nào?

2. Chức năng, nhiệm vụ.

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ
bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh và đường lối phát triển kinh tế, chính trị
của Đảng cộng sản Việt Nam và truyền thống
quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và
Công đoàn Việt Nam.
- Góp phần đào tạo người lao động bổ sung
vào đội ngũ giai cấp công nhân, tham gia vào tổ
chức công đoàn Việt Nam, giúp người học nghề
tự ý thức rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về
tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với yêu
cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước.
3. Phương pháp và ý nghĩa học tập
3.1. Phương pháp

Chính trị là môn học tích hợp các nội dung: triết học,
chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và
đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta. Song đây là
một thể thống nhất bắt nguồn từ cơ sở lý luận của Chủ
Nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để Đảng ta
có những đường lối đúng đắn về phát triển kinh tế
trong thời đại ngày nay. Chính vì vậy khi học tập môn
GV: Gợi ý học sinh học này người học cần:
- PP: Em hiểu
- Nắm kiến thức một cách có hệ thống.
thế nào là đổi
- Hiểu các mối quan hệ giữa yếu tố khách
mới phương
quan và chủ quan.
pháp dạy
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- Phải có sự thống nhất giữa lý luận và thực
tiễn.

học?

Để học tốt môn chính trị, ngoài việc tham khảo giáo
trình môn chính trị của Trường (đọc bài trước khi đến
HS: Lắng nghe, trả
lớp), học sinh cần nghiên cứu thêm sách báo nói về chủ
lời
nghĩa xã hội về đường lối phát triển kinh tế xã hội của
Việt Nam hoặc tham khảo các văn kiện đại hội đảng
trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt là tìm hiểu về tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh qua tài liệu, phim ảnh để
từ đó học tập làm theo gương của Bác Hồ, trước mắt là
vận dụng để học tốt môn chính trị.
Tham gia các sinh hoạt ngoại khóa như tham quan các
bảo tàng Hồ Chí Minh, Bến Nhà rồng, bảo tàng Công
nhân Công đoàn thành phố… hoặc tham gia các cuộc
thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh.
GV: Học tập môn
chính trị có ý nghĩa
như thế nào?

3.2. Ý nghĩa học tập
Nghiên cứu học tập tốt môn chính trị sẽ xây dựng được
tình cảm và ý thức trong mỗi học sinh về:

- Yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, có tình
cảm với gia cấp công nhân.:
HS: Trả lời

+ Có ý thức giác ngộ cao về lý tưởng chủ
nghĩa xã hội, có nhận thức đúng đắn về vai trò
lãnh đạo cách mạng của giai cấp của mình, có
trình độ hiểu biết nhất định về chủ nghĩa Mác –
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Có ý thức trách nhiệm xây dựng giai cấp
công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh tham
gia vào quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hoá
đất nước.

- Yêu lao động, yêu nghề nghiệp: Mỗi học
sinh cần tập trung trí tuệ, sức lực để học tập và
lao động đạt kết quả tốt để sau khi ra trường trở
thành người công nhân vững vàng về tay nghề,
có đạo đức, có nếp sống văn minh, góp công sức
của mình phục vụ cho đất nước.
- Xây dựng nếp sống văn minh: Có ý thức học
tập, rèn luyện, xây dựng cộng đồng, xây dựng xã
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hội ngày càng văn minh tiến bộ.
- HỎI ÔN TẬP
Câu 1: Môn học chính trị nghiên cứu những nội dung
gì?
Câu 2: Ý nghĩa của việc học tập môn chính trị là gì?

So¹n bµ 1
5
tiÕt

BÀI 1 KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH
GV: Giới thiệu về
Mác và Ăng ghen .

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
1. C. Mác và Ph. Ăngghen sáng lập học thuyết Mác
1.1. Các tiền đề hình thành

HS: lắng nghe.

GV: Em hãy nêu
tiền đề kt xã hội có
ảnh hưởng như thế
nào?

HS: Trả lời.

Những tiền đề dẫn đến sự hình thành chủ nghĩa Mác:

- Tiền đề kinh tế:
Vào những năm 40 của thế kỷ XIX, phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa đã phát triển mạnh mẽ gắn liền
với sự ra đời và lớn mạnh của nền công nghiệp. Cuộc
cách mạng khoa học - kỹ thuật đã dẫn tới nền sản xuất
đại công nghiệp cơ khí phát triển, đồng thời hình thành
và phát triển một cách nhanh chóng các đô thị, thành
phố công nghiệp. Cơ cấu xã hội của xã hội tư bản chủ
nghĩa được đặc trưng bởi hai giai cấp cơ bản đối lập
nhau về lợi ích là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản,
trong đó, giai cấp vô sản là người đại diện cho lực
lượng sản xuất mới, tiến bộ, mang tính chất xã hội hóa
cao.

- Tiền đề chính trị - xã hội:
Xã hội tư bản ngày càng phát triển làm nảy sinh mâu
thuẫn giữa lực lượng sản xuất mang tính chất xã hội
hóa cao với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, đó
cũng là mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Biểu
hiện về mặt xã hội là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản
với giai cấp tư sản. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản
chống lại sự thống trị, áp bức của giai cấp tư sản diễn
ra trên quy mô rộng khắp, phát triển từ tự phát đến tự
TRêng tc nghÒ kt – kt b¾c nghÖ an

6

Gi¸o ¸n: M«n ChÝnh trÞ

GV: TrÇn b¸ phóc

giác, từ đấu tranh kinh tế tới đấu tranh chính trị. Những
cuộc nổi dậy sôi nổi của công nhân thành phố Lyông
(Pháp) vào năm 1831, của những người thợ dệt Xilêđi
(Đức), đặc biệt là phong trào Hiến chương của những
người lao động ở Anh kéo dài từ năm 1838 đến năm
1848. Phong trào Hiến chương là phong trào mang tính
chất dân chủ, với yêu cầu đưa ra những kiến nghị sửa
đổi pháp luật của giai cấp tư sản cầm quyền một cách
có lợi cho cuộc sống của người lao động. Sự phát triển
của các phong trào này đánh dấu sự trưởng thành về ý
thức chính trị của giai cấp vô sản. Trước thực tiễn ấy
đòi hỏi phải có lý luận tiên phong dẫn đường cho giai
cấp vô sản.
GV: Nêu những
tiền đề về khoa học
và lý luận làm ảnh
hưởng tới học
thuyết của Mác.?
HS: Trả lời

- Tiền đề khoa học và lý luận:
Đầu thế kỷ XIX, nhân loại đã đạt nhiều thành tựu to
lớn trên lĩnh vực khoa học, văn hoá và tư tưởng. Trong
khoa học tự nhiên, những phát minh vượt thời đại
trong vật lý học và sinh học đã tạo ra bước phát triển
đột phá có tính cách mạng như: thuyết tiến hóa của
Đácuyn, học thuyết tế bào, định luật bảo toàn và
chuyển hóa năng lượng.
Trong triết học và khoa học xã hội, phải kể đến sự ra
đời của triết học cổ điển Đức (với tên tuổi của các nhà
triết học vĩ đại như Hêghen, Phoiơbắc); của kinh tế
chính trị học cổ điển Anh (đại biểu là Adam Smít và
Ricácđô); của chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán
(đại biểu là Xanh Ximông, Phuriê và Ôoen).
C. Mác (1818 - 1883) và Ph. Ănghen (1820 - 1895) đã
kế thừa có phê phán những thành tựu trong kho tàng tư
tưởng nhân loại tư duy nhân loại. Bằng trí tuệ uyên
bác, các ông đã tiếp thu với một tinh thần phê phán đối
với các giá trị của nền triết học cổ điển. C. Mác và Ph.
Ănghen đã kết hợp chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc và
phép biện chứng của Hêghen thành phép biện chứng
duy vật. Từ đó, các ông từng bước phát triển học
thuyết của mình, đưa các giá trị tư tưởng lý luận phát
triển lên một trình độ mới về chất. Vận dụng phép biện
chứng duy vật vào việc nghiên cứu đời sống xã hội,
phát hiện ra những quy luật vận động của lịch sử, các
ông đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử. Tiến thêm
một bước nữa, C. Mác đã vận dụng những quan điểm
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duy vật về lịch sử và những yếu tố hợp lý của nền kinh
tế học cổ điển Anh vào việc nghiên cứu phương thức
sản xuất tư bản chủ nghĩa một cách toàn diện và triệt
để. C. Mác và Ph. Ănghen đã sáng lập ra học thuyết về
giá trị thặng dư. Hai ông đã chứng minh tính tất yếu
sụp đổ của chủ nghĩa tư bản; làm sáng tỏ vai trò, sứ
mệnh lịch sử của giai cấp vô sản - giai cấp trực tiếp
xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ áp bức,
bóc lột, xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa
và chủ nghĩa cộng sản.
Như vậy, chủ nghĩa Mác ra đời là một tất yếu lịch sử,
đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, đặc
biệt là thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công
nhân.
GV: Phân tích sự ra
đời và phát triển
của triết học Mác?

1.2. Sự ra đời và phát triển học thuyết Mác (1848 1895)

Tháng 2 năm 1848, tác phẩm “Tuyên ngôn của
Đảng Cộng sản” do C. Mác và Ph. Ănghen viết chung
ra đời. Đây là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên
của chủ nghĩa Mác, là cương lĩnh chính trị đầu tiên của
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của giai cấp công
- Phương pháp
nhân Mác đã rút ra kết luận hết sức quan trọng là, để
thuyết trình
- Phương pháp giành lại quyền thống trị về chính trị, giai cấp công
nhân cần đập tan bộ máy nhà nước quan liêu trong nhà
vấn đáp.
nước tư sản, xây dựng một nhà nước mới, nhà nước
chuyên chính vô sản; về liên minh giai cấp của giai cấp
công nhân; về sự chuyển biến không ngừng từ cách
mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa;
nhận thức rõ giữa xã hội tư bản và xã hội cộng sản là
“Thời kỳ cải biến cách mạng” từ xã hội nọ sang xã hội
kia (tức xã hội tư bản chủ nghĩa sang xã hội xã hội chủ
nghĩa và chủ nghĩa cộng sản), đó là một thời kỳ “Qúa
độ chính trị”, trong đó nhà nước không phải cái gì
khác ngoài “chuyên chính cách mạng của giai cấp vô
HS: Lắng nghe trả
sản.
lời.
C. Mác và Ph. Ăngghen tiếp tục bổ sung và phát
triển học thuyết của mình, thế hiện qua các tác phẩm
như: bộ Tư bản, Phê phán Cương lĩnh Gô - ta, Chống
Đuyrinh… Trong bộ Tư bản, các ông đã làm sáng tỏ
quy luật hình thành, tồn tại, phát triển, diệt vong tất
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yếu của chủ nghĩa tư bản, đồng thời chỉ ra rằng sự thay
thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội là một tất
yếu khách quan; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân là lực lượng xã hội quyết định sự lật đổ chế độ tư
bản chủ nghĩa và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.
Trong tác phẩm Chống Đuyrinh, lần đầu tiên
Ph.Ănghen trình bày hoàn chỉnh về thế giới quan
mácxít về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa
duy vật lịch sử, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội
khoa học và chỉ ra mối liên hệ hữu cơ giữa ba bộ phận
hợp thành chủ nghĩa Mác (triết học, kinh tế chính trị và
chủ nghĩa xã hội khoa học).
Sau khi C. Mác mất (1883), Ph. Ăngghen, một
mặt, tập trung sức lực và trí tuệ để chuẩn bị cho việc
xuất bản tập hai và tập ba của bộ Tư bản; mặt khác,
tiếp tục lãnh đạo phong trào đấu tranh của giai cấp
công nhân và hoàn thành các tác phẩm quan trọng của
mình như: Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu
và của nhà nước (1884), Lútvích Phoiơbắc và sự cáo
chung của triết học cổ điển Đức (1886).
2. V.I. Lênin phát triển học thuyết Mác (1895 GV: Giải thích sự
1924)
kế thừa và phát huy
để hình thành nên
2.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng
lý luận của Mác –
V.I. Lênin (1870 - 1924) là người kế tục một cách xuất
Lê nin?
sắc sự nghiệp cách mạng và khoa học của C. Mác và
Ph. Ăngghen.
Đầu thế kỷ XX, tình hình thế giới xuất hiện đặc điểm
mới, chủ nghĩa tư bản chuyển thành chủ nghĩa đế quốc.
Trong hoàn cảnh đó, V.I. Lênin đã vận dụng sáng tạo
và phát triển sáng tạo học thuyết Mác để giải quyết
những vấn đề của cách mạng vô sản trong thời đại chủ
HS: Lắng nghe
nghĩa đế quốc, đưa Cách mạng Tháng Mười Nga đến
thắng lợi và gặt hái được những kết quả bước đầu
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
V.I. Lênin phân tích và tổng kết một cách nghiêm túc
các sự kiện lịch sử diễn ra trong đời sống kinh tế - xã
hội của hoàn cảnh lịch sử mới. Ông đã phát hiện và
trình bày một cách có hệ thống những khái niệm, phạm
trù khoa học phản ánh những quy luật, những thuộc
tính bản chất chi phối sự vận động, biến đổi của đời
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sống xã hội trong quá trình chuyển biến tất yếu từ chủ
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng
sản. Đó là các quan điểm về đảng kiểu mới của giai
cấp công nhân, về các nguyên tắc tổ chức, cương lĩnh,
sách lược trong nội dung hoạt động của Đảng; về cách
mạng xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô sản, cách
mạng dân chủ tư sản kiểu mới và các điều kiện tất yếu
cho sự chuyển biến sang cách mạng xã hội chủ nghĩa;
những vấn đề mang tính quy luật của cách mạng xã hội
chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ
quốc xã hội chủ nghĩa, vấn đề dân tộc và cương lĩnh
dân tộc, đoàn kết và liên minh của giai cấp công nhân
với nông dân và các tầng lớp lao động khác; những vấn
đề về quan hệ quốc tế và chủ nghĩa quốc tế vô sản,
quan hệ cách mạng xã hội chủ nghĩa với phong trào
giải phóng dân tộc.
Cùng với việc phát triển chủ nghĩa Mác, V. I. Lênin
còn ra sức bảo vệ những tư tưởng của C. Mác và Ph.
Ăngghen. V.I. Lênin kịch liệt phê phán những người
nhân danh lý luận của Mác nhưng thực tế là xét lại chủ
nghĩa Mác, hoặc xa rời chủ nghĩa Mác. Ông đấu tranh
chống lại mọi trào lưu của chủ nghĩa cơ hội - xét lại,
chủ nghĩa giáo điều và bệnh "tả khuynh" trong phong
trào cộng sản và công nhân quốc tế.
GV: Dùng phương
pháp phân tích
chứng minh.
- Chủ nghĩa xã
hội từ lý luận
trở thành
hiện thực
như thế nào?

HS: Lắng nghe

2.2. Chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện
thực
V.I. Lênin đã lãnh đạo Đảng của giai cấp công nhân
Nga tập hợp lực lượng đấu tranh chống chế độ chuyên
chế Nga hoàng, tiến tới giành chính quyền về tay giai
cấp công nhân và nhân dân lao động Nga. Thắng lợi
của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã
mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa
tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.
Chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành thực tiễn.
Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, do yêu cầu
của công cuộc xây dựng chế độ mới, V. I. Lênin đã
tiến hành phân tích làm rõ nội dung, bản chất của thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xác định cương lĩnh
xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bắt tay tổ chức
các chính sách kinh tế, xác định chính sách kinh tế mới
nhằm sử dụng và học tập các kinh nghiệm tổ chức,
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quản lý kinh tế của chủ nghĩa tư bản để cải tạo nền
kinh tế tiểu nông lạc hậu của nước Nga Xô viết. Với
chính sách kinh tế mới (NEP), Lênin đã ñeà cao vai trò
của hàng hóa, tiền tệ, tự do trao đổi… tạo điều kiện
thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tạo nên động lực to
lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên
Xô vào những năm đầu của thế kỷ XX.
Với những cống hiến hết sức to lớn cả về lý luận và chỉ
đạo thực tiễn cách mạng, V. I. Lênin còn nêu một tấm
gương sáng ngời về lòng trung thành vô hạn với lợi ích
của giai cấp công nhân, với lý tưởng cộng sản do C.
Mác, Ph. Ăngghen phát hiện và khởi xướng; đồng thời
Người cũng luôn phê phán bệnh giáo điều để phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác. Những điều đó đã làm cho V.
I. Lênin trở thành một thiên tài khoa học và một lãnh tụ
kiệt xuất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
toàn thế giới.
3. Chủ nghĩa Mác - Lênin từ 1924 đến nay
GV: Dùng phương
pháp vấn đáp kết
hợp với phương
pháp thuyết trình

3.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng

Hơn 80 mươi năm đã trôi qua kể từ khi Lênin từ trần,
phong trào cách mạng của giai cấp công nhân thế giới
đã trải qua nhiều thử thách to lớn, đã có nhiều thắng lợi
vĩ đại và cũng đã có những tổn thất to lớn. Chủ nghĩa
Mác - Lênin đã, đang và sẽ tiếp tục được vận dụng, bổ
sung, phát triển trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã
hội. Mọi thắng lợi cơ bản, quan trọng của nhân dân lao
động, của cách mạng thế giới trong thế kỷ XX thể hiện
tính cách mạng, khoa học và sức sống mãnh liệt của
– Theo em chủ
nghĩa Mác-lê nin có chủ nghĩa Mác; Đồng thời thể hiện sự vận dụng thành
vai trò như thế nào? công những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác vào
thực tiễn phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ở
mỗi nước. Trong đó, thắng lợi vĩ đại nhất là đã đưa
nhân dân thế giới thoát khỏi thảm họa của chủ nghĩa
phát xít, là tiền đề quan trọng nhất dẫn đến sự tan rã
của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, là sự hình thành và
GV: Sự vận dụng
phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa...
chủ nghĩa Mác lê
Sự thắng lợi, phát triển rực rỡ và sau đó là sụp đổ của
nin vào từng điệu
kiện cụ thể của mỗi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô có thể
được coi là minh chứng cho sự thành công và thất bại
nước có ý nghĩa
của việc vận dụng, áp dụng các nguyên lý, quy luật của
như thế nào?
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GV: Đánh giá sự
sụp đổ của Liên Xô
và các nước Đông
Âu?

HS: Lắng nghe, trả
lời.
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chủ nghĩa Mác vào thực tiễn. Chừng nào và ở đâu,
đảng cộng sản nhận thức đúng, sáng tạo hoàn cảnh lịch
sử cụ thể mà trong đó cách mạng đang vận động, để đề
ra các chủ trương chiến lược và sách lược đúng đắn vì
mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chừng
đó và ở đó, cách mạng phát triển và thu được những
thắng lợi to lớn. Trong trường hợp ngược lại, cách
mạng sẽ lâm vào thoái trào và bị thất bại. Những thành
công và thất bại trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã
hội cần nghiêm túc phân tích, khái quát và rút ra các
vấn đề lý luận, những bài học kinh nghiệm, từ đó có
những bước đi, biện pháp hợp lý trong hoàn cảnh, điều
kiện mới. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh chống lại
những tư tưởng cơ hội, xét lại, bảo thủ, giáo điều,
những âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” của các
thế lực thù địch…Các đảng cộng sản, giai cấp công
nhân, các lực lượng tiến bộ trên thế giới kiên trì đấu
tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.
3.2. Đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực
Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô
và Đông Âu không có nghĩa là sự sụp đổ của chủ nghĩa
xã hội với tính cách là một học thuyết cách mạng, khoa
học duy nhất có thể vạch đường cho sự nghiệp giải
phóng hoàn toàn và triệt để giai cấp công nhân, nhân
dân lao động, các dân tộc bị áp bức, xây dựng xã hội
xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Sự sụp đổ ấy
cũng không phải là sự sụp đổ của phong trào xã hội
chủ nghĩa thế giới. Ở các nước xã hội chủ nghĩa này
đang dần dần hồi phục tiếp tục cuộc đấu tranh, cải
cách, đổi mới đất nước, từng bước lấy lại sự ủng hộ
của nhân dân.
Các nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, Trung
Quốc, Cuba,… vẫn giữ vững chế độ xã hội do Đảng
cộng sản lãnh đạo; khẳng định những thành tựu đã đạt
được, nhìn thẳng vào sai lầm để kiên quyết sửa chữa và
đã sửa chữa thành công trong đổi mới, cải cách với
những thành tựu to lớn về mọi mặt.
Như vậy, chủ nghĩa xã hội đang ở thế thoài trào.
Cũng như mọi thời đại khác trong lịch sử, nó có tiến,
có thoái, quanh co khúc khuỷu, nhưng cuối cùng loài
người sẽ đi đến một xã hội văn minh, tốt đẹp hơn xã
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hội tư bản chủ nghĩa - đó chính là xã hội xã hội chủ
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Sức sống và xu hướng
phát triển của chủ nghĩa xã hội không mất đi. Chủ
nghĩa xã hội là định hướng của sự phát triển lịch sử, là
sự lựa chọn tính cực nhất phù hợp với quy luật phát
triển khách quan của lịch sử trong thời đại ngày nay.
GV: Chia nhãm
th¶o luËn
HS: Th¶o luËn tr¶
lêi

Thảo luận
Câu 1: Phân tích các tiền đề hình thành học thuyết
Mác?
Câu 2: Học thuyết Mác được Lênin phát triển như thế
nào?

So¹n bµi 2
6
tiÕt

GV: Giải thích cho
học sinh hiểu thế
nào là quá độ lên
chủ nghĩa xã hội?

BÀI 2 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
1. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
1.1. Tính tất yếu và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội
1.1.1. Tính tất yếu chủ nghĩa xã hội

HS: Lắng nghe

GV: Phân tích tính
tất yếu của chủ
nghĩa xã hội.

HS lắng nghe

Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tuần tự trải
qua các hình thái kinh tế - xã hội từ thấp đến cao (công
xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản
chủ nghĩa và đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội - giai
đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản). Đó là một quá trình
lịch sử tự nhiên. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội được
đặc trưng bằng một kiểu quan hệ sản xuất phù hợp với
tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
và kiến trúc thượng tầng được xây dựng trên quan hệ
sản xuất đó.
Trong chủ nghĩa tư bản, quan hệ sản xuất tư bản chủ
nghĩa được xác lập cùng với sự thống trị của giai cấp
tư sản đã thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh
mẽ, tạo ra một lực lượng sản xuất với khối lượng đồ sộ
lớn hơn hẳn tất cả các xã hội trước đó cộng lại. Lực
lượng sản xuất ngày càng phát triển thì càng mâu thuẫn
gay gắt với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên
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chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất. Mâu thuẫn
đó biểu hiện về mặt xã hội là mâu thuẫn đối kháng
giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Các cuộc
đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư
sản, như: bãi công, biểu tình đòi những quyền lợi về
dân sinh, dân chủ, tăng lương, giảm giờ làm… diễn ra
ngày càng rộng lớn.
Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ban đầu thông
thường là về mặt kinh tế, sau đó chuyển sang đấu tranh
GV: Thế nào là đấu chính trị, từ đấu tranh tự phát lên tự giác. Đấu tranh
tranh tự phát, tự
giai cấp sẽ phát triển thành cách mạng xã hội, thiết lập
giác?
xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Cách mạng xã
hội chủ nghĩa là điều kiện tiên quyết để giải phóng lực
lượng sản xuất mang tính chất xã hội hóa ra khỏi sự
kìm hãm của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa
trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất. Cách
HS: Suy nghĩ trả
mạng xã hội chủ nghĩa là con đường tất yếu để xác lập
lời.
chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, làm cho quan hệ
sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển
của lực lượng sản xuất, giải phóng sức sản xuất xã hội,
đồng thời giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao
động khỏi sự áp bức và bóc lột.
Như vậy, chủ nghĩa xã hội ra đời dựa trên chính những
tiền đề vật chất - kỹ thuật, kinh tế - xã hội, văn hóa mà
chủ nghĩa tư bản đã tạo ra, thông qua cuộc cách mạng
xã hội chủ nghĩa nhằm thiết lập chính quyền về tay giai
cấp công nhân và nhân dân lao động để tiến hành cải
tạo xã hội cũ và từng bước xây dựng xã hội mới.
Thời đại ngày nay là thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã
hội trên phạm vi toàn thế giới, đã và đang mở ra khả
năng cho nhiều nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ
những điểm xuất phát khác nhau. Trong đó có cả
những nước có nền kinh tế lạc hậu, chậm phát triển,
GV: Kết luận. như khi cuộc cách mạng ở đây do giai cấp công nhân lãnh
vậy chủ nghĩa xã
đạo giành thắng lợi, chính quyền thuộc về giai cấp
hội là một tất yếu
công nhân và nhân dân lao động. Tuy nhiên, do xuất
khách quan.
phát từ trình độ phát triển còn thấp kém, các nước này
sau khi thiết lập chính quyền của nhân dân phải có thời
gian dài để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ
nghĩa xã hội; Đồng thời, tận dụng mọi cơ hội do thời
đại tạo ra để đẩy nhanh, “rút ngắn” sư phát triển, xây
dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, xây dựng
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đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần cho toàn xã
hội, từng bước tiến tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa
cộng sản.
GV: Phương pháp
thảo luận nhóm.
Câu hỏi: Em hãy
nêu và phân tích
những đặc trưng
của chủ nghĩa xã
hội?

1.1.2. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội
Chủ nghĩa xã hội có những đặc trưng cơ bản sau:

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã
hội (hay xã hội xã hội chủ nghĩa) là nền sản xuất
công nghiệp hiện đại.
- Xã hội xã hội chủ nghĩa đã xoá bỏ chế độ tư
hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu
về tư liệu sản xuất chủ yếu.
- Chủ nghĩa xã hội tạo ra các cách tổ chức lao
động và kỷ luật lao động mới.

HS. Trả lời

- Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao
động - nguyên tắc phân phối cơ bản nhất.
- Nhà nước xã hội chủ nghĩa mang bản chất
giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và
tính dân tộc sâu sắc; thực hiện quyền lực và lợi
ích của nhân dân.
- Xã hội xã hội chủ nghĩa giải phóng con
người khỏi áp bức bóc lột, thực hiện công bằng,
bình đẳng, tiến bộ xã hội, tạo ra những điều kiện
cơ bản để con người phát triển toàn diện.

GV: E hãy phân
tích những đặc
trưng của chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam
?

Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:
Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, trong
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã nêu lên sáu đặc trưng của
chủ nghĩa xã hội:

- Do nhân dân lao động làm chủ.
HS: Tr¶ lêi

- Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực
lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư
liệu sản xuất chủ yếu.
- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
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tộc.
- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc
lột, bất công; làm theo năng lực, hưởng theo lao
động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có
điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.
- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết
và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
- Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân
tất cả các nước trên thế giới.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta xác
định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và
nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước
mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; do nhân dân làm
chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng
sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình
độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nền văn hóa
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải
phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự
do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; các dân tộc trong
cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ,
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu
nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”(1).
1.2. Các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội
GV: Dùng phương
pháp thuyết trình
giới thiệu với học
sinh về các giai
đoạn Mác –
Angghen sáng lập
và phát triển chủ
nghĩa xã hội khoa
học?

HS: Lắng nghe

1.2.1. Giai đoạn Mác – Ăngghen sáng lập và
phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học
Đầu những năm 40 của thế kỷ XIX, Mác – Ăngghen đã
vận dụng và phát triển thành công những quan điểm
duy vật, phương pháp biện chứng của triết học và đã
phát hiện ra quy luật về sự chuyển biến của hình thái
kinh tế - xã hội. Mặc khác hai ông đã vận dụng quan
điểm duy vật về lịch sử vào việc nghiên cứu phương
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sáng lập ra học
thuyết về giá trị thặng dư, nhờ hai phát kiến ấy chủ
nghĩa xã hội khoa học đã hình thành.
Sự ra đời của tuyên ngôn Đảng Cộng sản vào tháng
2/1848 là cột mốc ghi nhận sự hình thành về cơ bản
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chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Từ năm 1848 đến công xã Pari: Sau phong
trào cách mạng 1848 – 1850 ở Châu Âu, Mác –
Ăngghen tiến hành đúc kết kinh nghiệm của các
cuộc cách mạng trong nhiều tác phẩm và đã rút
ra thêm luận điểm rằng: giai cấp công nhân cần
đập tan bộ máy quan liêu trong nhà nước tư sản,
thiết lập chuyên chính vô sản. Và làm rõ thêm:
các nước đông nông dân, cách mạng muốn thành
công cần phải có sự liên minh giữa giai cấp vô
sản và nông dân, hai Ông cũng đã chứng minh
được sự cần thiết phải có đảng lãnh đạo thì giai
cấp công nhân mới giành thắng lợi.
- Giai đoạn sau công xã Pari:
GV: Giới thiệu một
số tác phẩm có ảnh
hưởng to lớn và
quyết định đối với
sự phát triển của
Mác-Angghen

HS: Lắng nghe

GV: Giới thiệu về
Lenin?

HS:Lắng nghe.

Công xã Pari là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên, sau
đó phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển
mạnh mẽ, Từ đó tác phẩm “nội chiến ở Pháp” ra đời,
nó xác nhận luận điểm cơ bản của học thuyết Mácxit
về chuyên chính vô sản và nêu lên hai mức độ, hai giai
đoạn phát triển của chủ nghĩa cộng sản với tư cách là
một hình thái kinh tế xã hội.
Sau đó, hàng loạt các tác phẩm như: “chống Đuyrinh”,
“Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức”. Đặc biệt là sự ra
đời của bộ “tư bản” đã làm sáng tỏ quy luật hình
thành, tồn tại, phát triển và diệt vong tất yếu của chủ
nghĩa tư bản, đồng thời chỉ ra rằng sự thay thế chủ
nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội là một tất yếu
khách quan và sứ mệnh của giai cấp công nhân là lực
lượng xã hội quyết định sự lật đổ chế độ tư bản chủ
nghĩa và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.
1.2.2. Giai đoạn Lênin tiếp tục phát triển và
vận dụng chủ nghĩa xã hội khoa học vào thực
tiễn trong thời đại đế quốc chủ nghĩa.

- Ngay khi bước vào hoạt động cách mạng
Lênin đã đặt ngay đến vấn đề phải xây dựng một
đảng mácxit cách mạng. Tháng 3/1898 Đảng
công nhân dân chủ Nga được thành lập. Năm
1980, Lênin đã viết 3 tác phẩm: làm gì; một

TRêng tc nghÒ kt – kt b¾c nghÖ an

17

Gi¸o ¸n: M«n ChÝnh trÞ

GV: Leenin đã phát
triển và vận dụng
chủ nghĩa xã hội
khoa học vào thực
tiễn trong thời đại
đế quốc chủ nghĩa
như thế nào,

GV: TrÇn b¸ phóc

bước tiến, hai bước lùi; hai sách lược của Đảng
dân chủ - xã hội trong cách mạng dân chủ, trong
đó Lênin đã phân tích: đảng kiểu mới, đảng
mácxit cách mạng. Người chỉ rõ: Đảng Mácxit là
hình thức cao nhất của giai cấp công nhân, nó
bảo đảm sự lãnh đạo đối với tất cả các tổ chức vô
sản khác.
- Lênin khẳng định vai trò lãnh đạo của giai
cấp công nhân và vấn đề liên minh giữa giai cấp
công nhân và nông dân, trong đó giai cấp công
nhân giữ vai trò lãnh đạo là điều kiện nhất thiết
phải có để cách mạng dân chủ tư sản giành thắng
lợi.

GV: Rút ra kết luận
về ý nghĩa và kết
quả vận dụng của
Lenin vào thực tiễn.

HS. Lắng nghe

GV: Giải thích sau
khi Lenin mất
Đảng cộng sản Liên
Xô đã đưa đất nước
giữ vững và phát
triển nền kinh tế.

GV: Nêu sự khủng
hoảng của Liên Xô
và các nước Đông
Âu.

- Khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra,
Lênin đã đề ra khẩu hiệu: “biến chiến tranh đế
quốc thành nội chiến cách mạng”, Người đã phát
hiện ra quy luật phát triển không đồng đều về
kinh tế và chính trị của chủ nghĩa đế quốc và rút
ra kết luận: chủ nghĩa xã hội có thể thắng lợi
trước hết trong một số nước tư bản chủ nghĩa
thậm chí trong một nước tư bản chủ nghĩa tách
riêng ra mà nói”.
- Năm 1917, Lênin viết luận cương tháng 4,
thảo ra kế hoạch thực hiện chuyển biến từ cách
mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ
nghĩa.
Như vậy, Lênin đã nắm vững chủ nghĩa mác và vận
dụng sáng tạo lý luận đó vào hoàn cảnh cụ thể của
nước Nga, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tháng
10 Nga vĩ đại, bảo vệ và phát triển lý luận chủ nghĩa xã
hội khoa học trong điều kiện lịch sử mới, làm giàu kho
tàng lý luận của chủ nghĩa Mác.
1.2.3. Giai đoạn sau Lênin

- Từ sau Lênin mất đến năm 1985, dưới sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Liên Xô đã xây
dựng được nền kinh tế vững chắc, một chế độ

TRêng tc nghÒ kt – kt b¾c nghÖ an

18

Gi¸o ¸n: M«n ChÝnh trÞ

GV: V× sao Liên
Xô và các nước
đông Âu rơi vào
khủng hoảng?

HS: Suy nghĩ trả lời

GV: quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt
Nam .

GV: Cơ sở khách
quan của thời kỳ
quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt
Nam ?

HS. Lắng nghe
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chính trị và nền quốc phòng hùng mạnh, đã cứu
loài người ra khỏi thảm hoạ phát xít, đưa tới sự
ra đời hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa.
- Đến những năm 70 của thế kỷ XX, Liên xô
và các nước xã hội chủ nghĩa đã đạt được những
thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hoá, xã hội
vô cùng to lớn, những thành tựu ấy đã làm tan rã
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở
đường cho các nước thuộc địa và phụ thuộc gành
độc lập như Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba…
- Từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX đến nay
Liên xô và nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác ở Đông
Âu đã công khai khẳng định tình trạng khủng hoảng và
đưa ra đường lối cải tổ, cải cách đổi mới. Nhưng đáng
tiếc là khi cải tổ, cải cách ở một số nước đã xa rời
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nguy
hiểm hơn, một số phần tử cơ hội phản bội đã lọt vào
các cơ quan lãnh đạo, làm tan rã đảng, làm lung lay cơ
sở của chế độ xã hội chủ nghĩa dẫn đến sụp đổ chế độ
xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
Trước tình hình đó, một số nước xã hội chủ nghĩa như
Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba… đã kịp thời chấn
chỉnh, rút kinh nghiệm, đổi mới và vẫn tiếp tục định
hướng phát triển đất nước theo con đường chủ nghĩa xã
hội.
2. QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT
NAM
2.1. Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ
Cơ sở khách quan:
Để xây dựng chủ nghĩa xã hội phải trải qua một thời kỳ
lịch sử đặc biệt gọi là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải tạo toàn
diện và triệt để xã hội cũ và xây dựng cơ sở, nền tảng
cho chủ nghĩa xã hội. Đó là thời kỳ lịch sử tương đối
lâu dài, bắt đầu từ khi giai cấp công nhân và nhân dân
lao động giành được chính quyền nhà nước đến khi
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là bước đi tất yếu

TRêng tc nghÒ kt – kt b¾c nghÖ an

19

Gi¸o ¸n: M«n ChÝnh trÞ

GV: TrÇn b¸ phóc

đối với mọi nước xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bởi vì,
cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng sâu sắc,
GV: Giải thích với toàn diện và triệt để nhất trong lịch sử nhằm mục đích
học sinh về sự sụp xóa bỏ chế độ người bóc lột người và chế độ tư hữu về
đổ của Liên Xô và tư liệu sản xuất là nguồn gốc sinh ra bóc lột, để xây
các nước đông Âu . dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa do nhân dân
Đồng thời giải thích lao động làm chủ.
và nhấn mạnh với
Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư
học sinh sự sụp đổ bản chủ nghĩa là một tất yếu khách quan, phù hợp với
của Liên Xô và các đặc điểm tình hình của đất nước và xu thế phát triển
nước Đông Âu chỉ của thời đại:
là tạm thời. Nó sẽ
- Chủ nghĩa tư bản không còn là sự lựa chọn
trở lại phát triển
của lịch sử, mặc dù chủ nghĩa xã hội đang đứng
đỉnh cao theo quy
trước nhiều khó khăn thử thách để tồn tại và phát
luật lịch sử?

triển, lịch sử thế giới hiện đang trải qua những
bước phát triển quanh co, phức tạp. Song, loài
người cuối cùng sẽ đi tới chủ nghĩa xã hội, vì đó
là quy luật tiến hóa của lịch sử.

- Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ
đang diễn ra mạnh mẽ. Nền sản xuất vật chất và
đời sống xã hội đang trong quá trình quốc tế hóa
sâu sắc ảnh hưởng tới nhịp độ phát triển của các
dân tộc. Xu thế đó vừa tạo thời cơ phát triển
nhanh, vừa đặt ra những thách thức gay gắt. Điều
đó mở ra cho các nước chậm phát triển khả năng
thuận lợi nhằm thu hút các nguồn vốn, công
nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến của
các nước phát triển để phát triển nhanh lực lượng
sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại, nhờ đó
có thể thực hiện “con đường rút ngắn”.
GV: Các đặc điểm
của thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt nam
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Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam:

- Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một
điểm xuất phát thấp, một nước thuộc địa, nửa
phong kiến, trong đó nền kinh tế phổ biến là sản
xuất nhỏ, tự cấp, tự túc, bỏ qua chế độ tư bản chủ
nghĩa.
- Đất nước ta trải qua hàng chục năm chiến
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