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 I. LỜI NÓI ĐẦU 

Môn giáo dục công dân ở  bậc phổ thông có vai trò rất quan trọng trong việc 

bồi dưỡng nhân cách lý tưởng, niềm tin, hình thành thế giới quan cho học sinh. Giúp 

các em có thể hiểu và đánh giá, lý giải các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. 

 Trên cơ sở kế thừa và phát triển nội dung môn Giáo dục công dân ở bậc tiểu 

học và THCS, chương trình Giáo dục công dân ở bậc THPT cung cấp cho học sinh 

những kiến thức về nhiều lĩnh vực: Triết  học, đạo đức, kinh tế- chính trị - xã hội, 

pháp luật. 

 Trong chương trình Giáo dục công dân lớp 11, học sinh được tiếp cận hai nội 

dung cơ bản : Phần thứ nhất là Công dân với kinh tế, phần thứ hai là công dân với 

các vấn đề chính trị - xã hội. 

 Ở phần thứ nhất học sinh tiếp cận ngay một số vấn đề cơ bản của kinh tế chính 

trị Mác – Lê nin và một số vấn đề kinh tế ở nước ta trong thời kì quá độ lên Chủ 

nghĩa xã hội của Việt Nam. So với chương trình Giáo dân công dân cũ, chương trình 

SGK mới  đã có sự giảm tải về nội dung, lý luận gắn liền với điều kiện thực tiễn giúp 

học sinh hiểu, biết đánh giá tình hình kinh tế của đất nước như : Sản xuất hàng hóa, 

tiền tệ, thị trường, lợi nhuận, lạm phát, các thành phần kinh tế và tính tất yếu khách 

quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần… từ đó học tập và lao động có trách 

nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, đây là phần được đánh 

giá là tương đối khó và trừu tượng đối với trình độ và khả năng nhận thức của học 

sinh như : các khái niệm  hai thuộc tính của hàng hóa, quy luật lưu thông tiền tệ, quy 

luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa… đặc biệt là khái niệm giá trị của 

hàng hóa. 

 Khái niệm giá trị của hàng hóa được trình bày trong đơn vị kiến thức 2 - Hai 

thuộc tính của hàng hóa,  Bài 2 “Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường” đây cũng chính là 

phần trọng tâm của tiết dạy (1. Hàng hóa ). Giáo viên phải giúp cho học sinh hiểu rõ 

các thuộc tính của hàng hóa( giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa). 

 Khái niệm Giá trị của hàng hóa là một trong những nội dung trọng tâm, mang 

tính lý luận cao. Hiểu rõ khái niệm giá trị của hàng hóa là cơ sở cho học sinh hiểu tốt 

các nội dung sau của chương trình, đặc biệt quy luật giá trị trong sản xuất và lưu 

thông hàng hóa, hay nói cách khác muốn hiểu rõ quy luật giá trị trong sản xuất và lưu 
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thông hàng hóa thì học sinh phải hiểu được giá trị của hàng hóa là gì? Trong quá 

trình giảng dạy GV thường sử dụng các phương pháp dạy học được sử dụng trong 

giảng dạy nội dung này là thuyết trình, giảng giải, đàm thoại và nêu vấn đề. Tuy 

nhiên, trong quá trình dạy và học, học sinh thường thụ động, không vận dụng lý luận 

vào thực tiễn như : Chưa giải thích được vì sao giá trị của hàng hóa do lao động xã 

hội tạo nên, chưa lấy ví dụ chứng minh được khái niệm giá trị hàng hóa là lao động 

xã hội  của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa .  

 Qua nghiên cứu và trực tiếp giảng dạy và dự giờ đồng nghiệp tôi đã rút ra cho 

minh một số kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy về nội dung khái niệm giá trị 

hàng hóa. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học, mong muốn chia 

sẽ và trao đổi với đồng nghiệp một số cách thức giúp học sinh hiểu rõ khái niệm giá 

trị hàng hóa trong chương trình GDCD lớp 11. 

Để một giờ dạy và học có hiệu quả cao, có nhiều yếu tố tác động và chi phối, ở 

bài viết này tôi chỉ đề cập  trong phạm vi : Cách thức tiếp cận  và giúp học sinh hiểu 

rõ “Vì sao giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong 

hàng hóa” khi giảng dạy bài 2 : Hàng hóa- Thị trường – Tiền tệ trong phần công dân 

với kinh tế chương trình GDCD lớp 11. 

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

1.   Cơ sở lý luận  

Trong bất kì hàng hóa nào cũng có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị 

của hàng hóa. Khái niệm giá trị của hàng hóa là một trong những nội dung cơ bản và 

trọng tâm của phần Công dân với kinh tế - Chương trình GDCD 11. Muốn giúp cho 

học sinh nắm được giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh 

trong hàng hóa. Giáo viên phải giúp cho học sinh hiểu được các nội dung sau: 

  Lượng giá trị của hàng hóa được xác định như thế nào? 

Được đo bằng lượng thời gian lao động xã hội đã hao phí để sản xuất ra hàng 

hóa: giờ, phút, giây, ngày , tháng… 

Phân biệt được thời gian lao động cá biệt và thời gian lao động xã hội cần 

thiết.  



 3 

- Thời gian lao động cá biệt là thời gian lao động hao phí để sản xuất ra hàng 

hóa của từng người sản xuất. do điều kiền sản xuất khác nhau nên thời gian lao động 

cá biệt khác nhau. 

- Thời gian lao động cá biệt tạo ra giá trị cá biệt của hàng hóa. 

- Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa là thời gian cần 

thiết cho bất cứ hoạt động nào tiến hành với một trình độ thành thạo trung bình và 

một cường độ trung bình, trong những điều kiện trung bình so với hoàn cảnh xã hội 

nhất định. 

- Thời gian lao động xã hội cần thiết tạo ra giá trị xã hội của hàng hóa. 

Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa sẽ tiến sát với thời 

gian lao động cá biệt của nhà sản xuất cung ứng đại bộ phận hàng hóa trên thị trường.  

 Muốn giành ưu thế trong cạnh tranh thì phải giảm giá trị cá biệt xuống thấp 

hơn hoặc bằng giá trị xã hội của hàng hóa. 

Giá trị hàng hóa bao gồm 3 bộ phận: Giá trị TLSX đã hao phí, Giá trị sức lao 

động của người sản xuất và giá trị tăng thêm( lợi nhuận). 

2. Cơ sở thực tiễn 

Theo phân phối chương trình môn GDCD lớp 11 mỗi lớp có 1 tiết / tuần, 

không có tiết ôn tập. Tâm lý chung của học sinh, môn GDCD là môn phụ, học để đối 

phó, động cơ học tập chưa rõ ràng, không quan tâm đầu tư cho môn học. Đối với 

những nội dung khái niệm tương đối khó, các tiết học trở nên khô khan và khó hiểu 

.Đồng thời, trình độ nhận thức của các em học sinh không đồng đều và thái độ, ý 

thức  học tập của các em cũng khác nhau . Do vậy, để có 1 tiết dạy thực sự thu hút sự 

chú ý của học sinh, khơi gợi niềm say mê học tập của học sinh vào bài học, tạo cho 

quá trình dạy và học có hiệu quả thì điều đầu tiên đòi hỏi GV trước khi lên lớp phải 

chuẩn bị tốt giáo án của mình, đặc biệt là nắm vững lý luận và sử dụng linh hoạt có 

hiệu quả các phương pháp và phương tiện dạy học hiện có. Có phương pháp tiếp cận 

phù hợp với trình độ nhận thức của các đối tượng học sinh, nhằm lôi cuốn, thu hút sự 

chú ý của người học vào bài hơn. 

3. Thực trạng vấn đề. 

Mặc dù trong quá trình giảng dạy, trên cơ sở gợi ý của SGK, SGV và  một số 

tài liệu tham khảo khác tôi luôn cố gắng nghiên cứu và sử dụng các phương pháp  
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dạy học phù hợp với nội dung của bài học như : phân tích, giảng giải, nêu vấn đề, 

liên hệ thực tế. Kết quả giờ dạy không đạt được kết quả như tôi mong muốn. 

      Thông qua các giờ dạy tôi đã rút ra  một số hạn chế sau : 

Giáo viên rơi vào thuyết giảng nhiều. học sinh ít làm việc. Đa số các em tỏ ra 

mơ hồ, không nắm vững kiến thức bài học, lúng túng không xác định được trong 1 

hàng hóa thì yếu tố nào tạo nên giá trị hàng hóa. Đặc biệt là không phân biệt được 

thời gian lao động xã hội cần thiết và thời gian lao động cá biệt  để sản xuất ra hàng 

hóa. Vì không hiểu rõ khái niệm Giá trị hàng hóa nên rất khó khăn  trong việc tiếp 

thu  bài 3 Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Do vậy, học sinh thụ 

động, không tích cực trong quá trình dạy và học.  

Từ thực tiễn giảng dạy trên lớp và dự giờ đồng nghiệp, tôi tìm ra nguyên nhân và 

các biện  pháp khắc phục các hạn chế trên cho các tiết dạy sau.  

3.1. Về  nguyên  nhân: 

Trong 1 tiết dạy và học GV phải giúp cho  học sinh hiểu Hàng hóa là gì, các 

thuộc tính của hàng hóa (giá trị của hàng hóa và giá trị sử dụng của hàng hóa). Các 

khái niệm lại khó và trừu tượng nên giáo viên phải giảng giải nhiều, học sinh hoạt 

động ít. Trong quá trình  giảng dạy tôi luôn tuân thủ các nội dung theo trình tự SGK 

và gợi ý của SGV, Phải giúp học sinh tìm hiểu các vấn đề về lượng giá trị là gì? Phân 

biệt được thời gian lao động cá biệt và thời gian lao động xã hội cần thiết. Với nội 

dung rộng và sâu học sinh càng khó nhớ và hiểu hết ngay trên lớp thông thường sau 1 

tuần học học sinh mới đem bài ra học, các em không còn nhớ những kiến thức GV 

truyền đạt cho các em trên lớp. Bên cạnh đó ví dụ mà sách giáo khoa đưa ra rất ít, chỉ 

có 1 VD về Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa sẽ tiến sát với 

thời gian lao động cá biệt của nhà sản xuất cung ứng đại bộ phận hàng hóa trên thị 

trường, nhưng không chỉ cho các em cách tính  thời gian lao động xã hội cần thiết để 

sản xuất ra hàng hóa. Do vậy, tình trạng học sinh thuộc bài nhưng không hiểu bài 

diễn ra khá nhiều ở các lớp. 

3.2. Biện pháp khắc phục: 

Từ những nguyên nhân trên tôi đã mạnh dạn thay đổi cách tiếp cận nội dung 

bài dạy theo cách riêng của mình. Để giúp học sinh hiểu được khái niệm Giá trị hàng 

hóa là lao động xã hội của người  sản xuất kết tinh trong hàng hóa. Và các khái niệm 
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liên quan: lượng giá trị, thời gian lao động xã hội cần thiết, thời gian lao động cá biệt, 

giá trị xã hội, giá trị cá biệt của hàng hóa.  

             Dẫn dắt vào nội dung bài tôi đặt câu hỏi kích thích tư duy của học sinh  như: 

Giá trị của hàng hóa có phải giá cả hàng hóa của hàng sản xuất bán ra không? Yếu tố 

nào tạo nên giá trị của hàng hóa? Và thực hiện qua các bước sau: 

     Trước hết, tôi giúp HS khái quát cơ cấu giá trị hàng hóa qua VD sau: 

Nếu 1 quyển vở mà nhà sản xuất bán ra thị trường với giá cả (P) là 4000 đồng 

đã có lời. Vậy với giá cả mà nhà sản xuất bán ra thị thường P= 4000 đồng bao gồm 

các yếu tố nào ẩn chứa trong hàng hóa? 

Hiển nhiên là HS học lực bình thường cũng có thể trả lời được: 

Các yếu tố nào ẩn chứa trong hàng hóa: 

- Chi phí về điều kiện cơ sở vật chất sản xuất. 

- Chi phí thuê sức lao động 

- Chi phí nguyên liệu để sản xuất ra quyển vở 

- Chi phí hao mòn máy móc và phương tiện vận chuyển 

-  lợi nhuận ( phần tăng thêm) 

Từ đó GV giúp HS khái quát cơ cấu giá trị hàng hóa bao gồm 3 bộ phận : 

- Giá trị hao phí tư liệu sản xuất. 

- Giá trị Sức lao động. 

- Lợi nhuận ( phần tăng thêm) 

             Giá trị hàng hóa = Chi phí sản xuất + lợi nhuận 

           Thông qua đó HS mới hiểu được:  

           Giá trị của hàng hóa có thể không phải giá cả hàng hóa trên thị trường.  

 Giá trị của hàng hóa quyển vở = chi phí để sản xuất quyển vở + Lợi nhuận. 

Vậy khi nói Giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh 

trong hàng hóa. Có mâu thuẫn với cơ cấu giá trị hàng hóa không? GV phải khẳng 

định cho HS thấy được không mâu thuẫn ở điểm nào? Lao động xã hội ẩn chứa trong 

Tư liệu sản xuất( sức lao động của con người sáng tạo ra máy móc, khoa học - kỹ 

thuật - công nghệ); ẩn chứa trong việc tạo ra nguyên liệu sản xuất, trong phương thức 

tiếp thị quảng cáo  và phân phối sản phẩm  và trong người lao động  sản xuất. 
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Sau đó, giúp cho HS phân biệt được thời gian lao động xã hội cần thiết, thời 

gian lao động cá biệt.  

- Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa là thời gian cần 

thiết cho bất cứ hoạt động nào tiến hành với một trình độ thành thạo trung bình  và 

một cường độ trung bình, trong những điều kiện trung bình so với hoàn cảnh xã hội 

nhất định. thời gian lao động xã hội cần thiết tạo ra giá trị xã hội của hàng hóa. 

- Thời gian lao động cá biệt là thời gian lao động hao phí để sản xuất ra hàng 

hóa của từng người sản xuất. Do điều kiền sản xuất khác nhau nên thời gian lao động 

cá biệt khác nhau. 

- Thời gian lao động cá biệt tạo ra giá trị cá biệt của hàng hóa. 

-  Giá trị của hàng hóa được tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để 

sản xuất ra hàng hóa 

 Thông qua bảng phụ chuẩn bị sẵn và bài tập tôi cung cấp cách tính thời gian 

lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra 1đơn vị hàng hóa. 

 

 

  
 
K : Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra 1đơn vị hàng hóa. 

X: Số lượng hàng hóa của từng người sản xuất 

Y: Thời gian lao động cá biệt sản xuất 1 hàng của từng người sản xuất. 

  a,b,c: tên người sản xuất hàng hóa  

∑x: Tổng lượng hàng hóa sản xuất ra. 

Bài tập: VD: Tại Quảng Trạch có 3 nhà sản xuất vải A,B, C sản xuất ra sản phẩm có 

cùng chất lượng  với tổng số 100 triệu m vải cung cấp ra thị trường  Quảng Trạch . 

Tên nhà SX Số lượng 

hàng hóa( 

triệu m 

vải) 

TGLĐCB để sx 

ra 1 m vải( giờ) 

A 10 1 

B 5 2 

 
 (Xa   x  Ya) +(Xb   x  Yb) + (Xc   x  Yc) 

∑x 

 

K= 
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C 85 3  

Tính thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra 1m vải là bao nhiêu? 

    Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra 1m vải là :  

  TGLĐXHCT = (10 *1) + (5 * 2)+ (85 * 3)  = 2,75 h 

 ( của 1 m vải)                            100 

       Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra 1 m vải của A và B thấp hơn thời gian 

lao động xã hội cần thiết nên giá trị cá biệt của nhà sản xuất A, B thấp hơn giá trị xã 

hội, nhà sản xuất A,B sẽ có lợi nhiều. Ngược lại  nhà sản xuất C sẽ bị thua lỗ. Do nhà 

sản xuất C  sản xuất và cung ứng ra thị trường nhiều nhất nên thời gian lao động xã 

hội cần thiết sẽ tiến sát gần đến thời gian lao động cá biệt của nhà sản xuất C. 

              3.3. Kết quả thực hiện 

   Qua nghiên cứu và thực hiện theo cách thức trên vào các lớp tôi dạy trong học kỳ 1 

năm học 2010 – 2011,  tôi đã thu được một một số kết quả  như : Từ các tiết dạy khô 

khan trước đây, khi tôi áp dụng cách thức tiếp cận và làm rõ vấn đề  với các lớp sau 

đó, các em tỏ ra tích cực, chú ý học tập hơn, tạo tâm lý hứng thú hơn đối với các tiết 

học sau đó. Đặc biệt khi HS đã hiểu được khái niệm giá trị hàng hóa sẽ giúp cho HS 

dễ hiểu hơn trong bài 3 Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

  Thông qua các bài kiểm tra , tỷ lệ học sinh thuộc bài và hiểu bài cũng tăng lên          

Với cách thức tiếp cận nội dung trên đã  góp phần vào việc nâng cao hiệu quả dạy và 

học môn GDCD  ở các lớp mà tôi dạy. 

III. KẾT LUẬN 

                Qua các năm  giảng dạy môn GDCD lớp 11 đã giúp tôi tích lũy được một 

số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học của bộ môn. Đối với  các nội 

dung được coi là khó và khô khan, trừu tượng của phần công dân với kinh tế của 

chương trình GDCD lớp 11 đối với cả người dạy lẫn người học .Do đó, trong quá 

trình giảng dạy GV phải nắm vững lý luận, có phương pháp tiếp cận bài giảng phù 

hợp với trình độ nhận thức của các đối tượng học sinh. GV phải biết nhấn mạnh nội 

dung trọng tâm, tránh dàn trải giúp cho HS dễ hiểu, dễ nhớ và vận dụng tốt kiến thức 

đã học vào việc giải thích một số tình huống trong thực tiễn. 

                 Do vậy, trong SKKN này tôi trình bày một số biện pháp giúp học sinh hiểu 

rõ khái niệm giá trị của hàng hóa trong bài 2, phần công dân với kinh tế - chương 
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trình GDCD lớp 11. Giúp HS phải hiểu được giá trị của hàng hóa , phân biệt được 

đâu là thời gian lao động cá biệt đâu là thời gian lao động xã hội cần thiết, hiểu được 

lượng giá trị hàng hóa, hiểu được cơ cấu giá trị xã hội của hàng hóa và cách tính thời 

gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra 1 đơn vị hàng hóa. 

     Tuy nhiên, khi áp dụng SKKN này GV phải sử dụng linh hoạt các phương pháp 

dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh. Chú ý đến trình độ nhận thức của HS để 

đưa ra các câu hỏi và ví dụ thực tế ở các mức độ khó, dễ khác nhau nhằm phát huy 

tính tích cực học tập của các em.  

Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được trong quá trình giảng dạy của 

mình,  Mong nhận được sự góp ý chân thành của đồng nghiệp .  

 

Người viết: PHẠM VÂN ANH 
Tổ: Sử - GDCD 
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