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Abstract: National defense education plays an important role in educating citizens on national
defense and security knowledge with aim to promote the strength of national unity and patriotic
tradition of our nation. In this article, author proposes some solutions to improve quality of teaching
national defense education at universities. These solutions also help raise the awareness of students
of responsibility in national defense and construction.
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1. Mở đầu
Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu
vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn
những yếu tố khó lường. Đối với nước ta, các thế lực
thù địch vẫn luôn tìm mọi cách chống phá, chủ yếu bằng
chiến lược “diễn biến hoà bình”, nhằm xoá bỏ chế độ
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xoá bỏ vai trò lãnh đạo
của Đảng. Nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc nước
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần xây dựng một
thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong
đó học sinh, sinh viên (SV) trên cả nước là một lực
lượng đông đảo, có đủ sức khỏe, có trình độ học vấn,
có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ
khoa học kĩ thuật hiện đại và là chủ nhân tương lai của
đất nước. Do đó, nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn
Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) là
“...nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội;
phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống
nhất từ Trung ương đến địa phương” [1; tr 1]. GDQPAN được tiến hành “bằng các hình thức phù hợp với
từng đối tượng” [1; tr 1].
Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, GDQP-AN là
tổng thể các hoạt động giáo dục xây dựng, nâng cao
phẩm chất, năng lực về quốc phòng và an ninh cho công
dân Việt Nam trong các hoạt động nhằm thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa. Chỉ thị số 12-CT/TW ngày
03/02/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình
mới đã xác định: “GDQP-AN là một bộ phận của nền
giáo dục quốc dân” [1; tr 1]. Vì vậy, đội ngũ giảng viên
(GV) giảng dạy bộ môn GDQP-AN phải có những giải
pháp phù hợp với từng đối tượng người học, góp phần
nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng
và an ninh tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Để giảng dạy tốt bộ môn GDQP-AN, trước hết, đội
ngũ GV phải có kiến thức sâu rộng; việc có ý thức tự trau
dồi, tích luỹ kiến thức qua việc tự học, tự nghiên cứu,
nhằm làm giàu tri thức phục vụ chuyên môn phải được
coi trọng. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin qua các
phương tiện thông tin đại chúng đóng vai trò hết sức quan
trọng, giúp cho GV có nhiều kiến thức mới, phong phú.
Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
nhiệm vụ GDQP-AN của một số trường hiện nay còn bộc
lộ một số hạn chế như: chưa thật sự quan tâm chỉ đạo và
đầu tư đúng mức cho công tác này; còn có những trường
chưa coi GDQP-AN là nhiệm vụ lâu dài; chưa thực hiện
tốt chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết theo quy định dẫn đến
việc quản lí, chỉ đạo chưa kịp thời, kém hiệu quả; công
tác đào tạo, quy hoạch đội ngũ chưa có chiều sâu; phương
pháp giảng dạy chưa thật sự đổi mới, việc đầu tư cơ sở
vật chất phục vụ giảng dạy còn nhiều hạn chế; công tác
kiểm, tra giám sát còn mang tính hình thức.
Hiện nay, có một phận không nhỏ SV còn thờ ơ, lười
học tập, ngại khó khăn gian khổ, học có biểu hiện lấy lệ,
qua loa bởi cho đây là môn học điều kiện. Do đó, nâng
cao chất lượng giảng dạy bộ môn GDQP-AN sẽ góp
phần nhân lên những giá trị tốt đẹp, tiến bộ của SV, đồng
thời khắc phục được những hạn chế về lập trường, tư
tưởng nhận thức về chính trị của các em, giúp các em
sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa.
Như vậy, để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn
GDQP-AN, không chỉ tác động vào ý thức trách nhiệm
của người học với tư cách là chủ thể quan trọng nhất, mà
còn phải quan tâm chú trọng đầu tư trang thiết bị dạy học
và đào tạo đội ngũ GV đủ số lượng, bảo đảm chất lượng
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đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả
môn học để tương xứng với vị trí, yêu cầu giảng dạy của
môn học. Đồng thời, tranh thủ sự quan tâm, lãnh chỉ đạo
của Đảng ủy, Ban Giám hiệu (BGH) các trường mà đội
ngũ GV tham mưu đề xuất kịp thời những vấn đề có liên
quan đến chuyên môn, để Đảng ủy, BGH có hướng điều
chỉnh phù hợp với thực tiễn hiện nay.
2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn
Giáo dục quốc phòng và an ninh tại các trường đại học,
cao đẳng
2.2.1. Tăng cường sự lãnh chỉ đạo của Đảng, Ban Giám
hiệu các trường đối với môn học GDQP-AN
Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
quán triệt nhiệm vụ chính trị của từng trường và chức
trách, nhiệm vụ, vị trí vai trò của GV GDQP-AN. Đây là
yếu tố trực tiếp chi phối đến quá trình nâng cao chất
lượng đội ngũ GV phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn.
Vì vậy, để nâng cao chất lượng đội ngũ GV ở các trường
cao đẳng, đại học hiện nay đúng hướng và đạt hiệu quả
thiết thực đòi hỏi các cấp ủy Đảng, BGH các trường, đội
ngũ cán bộ quản lí phòng, khoa, bộ môn cần nhận thức
đúng đắn nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và chức
trách của đội ngũ GV GDQP-AN.
Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống đội
ngũ GV GDQP-AN. Bản thân mỗi cán bộ GV là Đảng
viên phải nhận thức đúng đắn việc xây dựng phẩm chất,
đạo đức lối sống, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo
đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân
tương ái, tính kỉ luật, dân chủ trong tập thể. Trong công
việc, cán bộ, đảng viên phải nêu gương, thể hiện rõ thái
độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập
thể. Đồng thời, tăng cường công tác quản lí, kiểm tra,
giám sát các hoạt động của đội ngũ GV GDQP-AN
thường xuyên sẽ đảm bảo cho đội ngũ GV GDQP-AN
thực hiện đúng nhiệm vụ giảng dạy.
Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính
trị xác định: “GDQP-AN là một bộ phận của nền giáo
dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc
phòng là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn
xã hội; phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ,
thống nhất từ Trung ương đến địa phương” [1; tr 2]. Đây
là giải pháp cơ bản, là cơ sở, tiền đề, có ý nghĩa quyết
định đối với nâng cao chất lượng GDQP-AN. Bởi vì,
trong mọi hoạt động của con người, nhận thức đúng bao
giờ cũng là cơ sở, tiền đề, hướng dẫn chỉ đạo hành động,
phát huy trách nhiệm, động cơ thái độ, nâng cao ý chí
quyết tâm của chủ thể và lực lượng trong quá trình nâng
cao chất lượng giảng dạy bộ môn có tính đặc thù như
môn học GDQP-AN trong giai đoạn hiện nay.
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2.2.2. Xây dựng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng
- an ninh đảm bảo về số lượng và chất lượng
Trong sự nghiệp GD-ĐT nói chung, GDQP-AN nói
riêng, đội ngũ GV là một trong những nhân tố có ý nghĩa
quyết định đến chất lượng giảng dạy bộ môn GDQP-AN.
Do đó, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo nhằm
chuẩn hóa đội ngũ GV GDQP-AN là vấn đề cấp thiết
hiện nay. Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ GV
GDQP-AN của từng trường, từng địa phương mà có
những kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cho
phù hợp. Theo Quyết định số 607/QĐ-TTg, ngày
24/4/2014 của Chính phủ phê duyệt đề án “ Đào tạo GV,
giáo viên GDQP-AN cho các trường trung học phổ
thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề, cao
đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”
[2; tr 1]. Tập trung xây dựng đội ngũ GV đủ về số lượng,
đáp ứng yêu cầu về chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu
giảng dạy. Vì vậy phát triển đội ngũ GV GDQP-AN là
một yêu cầu tất yếu, khách quan, là yếu tố cơ bản trong
hoạt động dạy - học, quyết định đến chất lượng, hiệu quả
việc thực hiện chương trình môn học.
Luật Giáo dục quốc phòng và An ninh quy định
tiêu chuẩn GV, giáo viên giảng dạy GDQP-AN: “Giáo
viên, GV GDQP-AN phải có trình độ cử nhân GDQPAN trở lên; đối với người đã có trình độ cử nhân trở lên
ở chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ đào tạo giáo viên, GV
GDQP-AN” [4; tr 8]. Luật đã thể hiện rõ những quy định
về trách nhiệm của các chủ thể trong nhiệm vụ GDQPAN, đặc biệt yêu cầu về nâng cao chất lượng đội ngũ GV
làm công tác giảng dạy bộ môn GDQP-AN ở các trường.
Qua đó trang bị cho SV những kiến thức cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh,
quân đội và bảo vệ Tổ quốc; nhận thức đúng về nguồn
gốc, bản chất chiến tranh; các quan điểm của Đảng về
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang
nhân dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đội ngũ GV GDQP-AN là lực lượng nòng cốt của
các trường cao đẳng, đại học, số lượng, chất lượng GV
đóng vai trò quyết định chất lượng GDQP-AN. Chất
lượng đội ngũ GV ở các trường là tổng hòa những giá trị
được tạo ra từ số lượng cơ cấu tổ chức đội ngũ, phẩm
chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm và trình độ
năng lực của đội ngũ. Bảo đảm cho đội ngũ GV thực hiện
chức trách nhiệm vụ, đáp ứng mục tiêu yêu, cầu nhiệm
vụ GDQP-AN. Song song với việc tăng số lượng, việc
chú trọng chất lượng của đội ngũ GV là vô cùng quan
trọng vì đây là yếu tố quyết định đến chất lượng của giáo
dục nói chung và bộ môn GDQP-AN nói riêng.
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2.2.3. Đổi mới tư duy, phương pháp giảng dạy theo
hướng phát triển toàn diện năng lực cho sinh viên giai
đoạn hiện nay
GDQP-AN là môn học đặc thù nên có lí thuyết và có
thực hành, vừa giáo dục tư tưởng, vừa rèn luyện thể chất.
Vì vậy, SV sau khi tiếp cận với kiến thức đòi hỏi phải
biết vận dụng những kiến thức đó vào thực tế. Theo quan
điểm giáo dục hiện đại, lí thuyết phát triển năng lực thể
hiện được ưu thế trước những yêu cầu đổi mới giáo dục
Việt Nam. Việc dạy học theo định hướng phát triển toàn
diện năng lực thực hiện không chỉ chú ý đến việc tích cực
hoá người học về mặt trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện cho
họ những năng lực giải quyết các vấn đề gắn với thực
tiễn, những tình huống nghề nghiệp, nhằm thực hiện có
hiệu quả các mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương đề ra.
Hiện nay, GD-ĐT theo hướng phát triển toàn diện
năng lực đang trở thành xu thế phổ biến trên thế giới. Nên
đội ngũ GV GDQP-AN cần quan tâm đến việc đào tạo
con người biết vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ vào
giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn, cung cấp cho họ
những năng lực cần thiết, phù hợp. Do đó, bản thân GV
trước hết là phải gương mẫu, thực hiện đúng giờ giấc lên
lớp, trang phục đúng quy định, ngôn phong, động tác
phải đúng và chuẩn mực. Đặt công tác giáo dục về ý thức,
nền nếp là ưu tiên hàng đầu trong giảng dạy bộ môn này.
Mặt khác, đối với GV GDQP-AN, công việc giảng dạy
phải gắn liền với nghiên cứu khoa học, để không ngừng
tích luỹ kiến thức, trau dồi tư duy, nâng cao trình độ
chuyên môn, góp phần tìm ra những hình thức, biện pháp
thích hợp để truyền đạt tri thức tới người học. Tổ chức
các hoạt động giảng dạy phải luôn luôn đổi mới, phong
phú, đa dạng tạo kích thích hứng thú cho SV như: Trong
quá trình học tập, GV đưa ra một số quy định buộc SV
phải tham khảo giáo trình, tài liệu để SV chủ động nắm
bắt nội dung môn học, nhằm hiểu sâu hơn nữa kiến thức.
Đồng thời, cần hướng dẫn cải tiến phương pháp học tập
cho SV, bởi hoạt động của GV trên lớp đã bao hàm hoạt
động của sinh viên. Như vậy, hoạt động học của SV luôn
chứa đựng vai trò giảng dạy của GV. Để dự báo năng lực
học tập, tự giáo dục của SV, năng lực giảng dạy của GV,
từ đó điều chỉnh, đổi mới phương pháp học tập cho SV,
phương pháp giảng dạy của GV; Tạo hứng thú cho SV
thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào từng
nội dung bài giảng của môn học GDQP-AN việc ứng
dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy trở nên vô cùng
phong phú và đa dạng, có hiệu quả rất nhiều trong việc
tạo hứng thú cho học sinh khi tiếp cận môn học. Song
song với sử dụng công nghệ thông tin thì GV nên kết hợp
trình chiếu các thước phim tư liệu có liên quan đến bài
học và các loại tranh, ảnh được trang bị ngay tại phòng
truyền thống hay (phòng học chức năng) điều này nhằm
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kích thích tính tò mò, thích thú, tìm hiểu của các em đối
với môn học. Ngoài ra, GV tạo hứng thú cho SV thông
qua các hình thức khác như: cho SV tham gia đi thực tế,
tổ chức các buổi hội thao quốc phòng, tổ chức trò chơi
để các em có điều kiện giải trí, rèn luyện thể lực tăng
cường sức khỏe, thể hiện tốt năng lực của mình; Đồng
thời, GV cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp kiểm tra,
đánh giá, việc phải đổi mới phương pháp giảng dạy theo
hướng tích cực hoá quá trình học tập của SV, GV phải
tạo ra được cơ chế buộc học sinh phải tham gia tích cực
học tập, chủ động tham khảo tài liệu, chủ động nắm bắt
nội dung môn học, từ đó SV hiểu sâu hơn nữa kiến thức
đã được trang bị. Việc kiểm tra, đánh giá đối với SV phải
đa dạng, hài hòa, toàn diện mới kích thích được sự tự
kiểm tra và tự đánh giá mình qua quá trình học tập cũng
như rèn luyện.
2.2.4. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công
tác giảng dạy
Một trong những vấn đề góp phần quan trọng, ảnh
hưởng đến chất lượng giảng dạy bộ môn GDQP-AN là
cơ sở vật chất, các phương tiện hỗ trợ cho quá trình dạy
và học. Hiện nay, những điều kiện nêu trên mới chỉ dừng
lại ở mức độ đáp ứng được một phần yêu cầu với môn
học. Để có sự đồng bộ thống nhất thì các trường đại học,
cao đẳng nên trang bị phòng truyền thống hay (phòng
học chức năng), trưng bày những hình ảnh tư liệu, mô
hình có tính mô phạm tiếp nối những tư liệu mà các em
đã được trang bị ở trung học. Ngoài ra, hệ thống sân tập,
trang phục, trang bị đầy đủ các loại vũ khí, lựu đạn mô
hình để phục vụ giảng dạy đối với môn học có tính đặc
thù như GDQP-AN. Đồng thời, trang bị thêm những
phương tiện cần thiết nhất, bổ sung các loại giáo trình,
sách báo, tài liệu tham khảo trong hệ thống thư viện là vô
cùng cần thiết; đặc biệt là các loại tài liệu tham khảo phải
được cập nhật thường xuyên, đảm bảo việc khai thác
thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng
với đó, tích cực đổi mới phương pháp, ứng dụng các tiến
bộ khoa học - công nghệ vào giảng dạy, tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy để tăng
tính hấp dẫn của môn học.
3. Kết luận
Tóm lại, để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học
GDQP-AN tại trường đại học và cao đẳng cần thực hiện
đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, xây dựng, kiện toàn
đội ngũ GV GDQP-AN đủ về số lượng, đảm bảo về trình
độ, có chất lượng chuyên môn nghiệp vụ được coi là
trọng tâm. Thực tế cho thấy, nghiên cứu về giải pháp
nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn GDQP-AN là
một vấn đề lớn, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi nhiều công
sức, thời gian, trí tuệ tập thể. Nên có thể khẳng định, môn
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học GDQP-AN có vai trò, ý nghĩa rất to lớn trong việc
giáo dục nâng cao ý thức, phẩm chất đạo đức cách mạng
của mỗi SV trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, trong điều
kiện đất nước hội nhập và phát triển hiện nay, việc nâng
cao ý thức, trách nhiệm và hiểu biết về kiến thức quốc
phòng - an ninh là một nhiệm vụ thiết thực hơn bao giờ
hết. Vì vậy, việc giảng dạy môn học GDQP-AN là một
nhiệm vụ quan trọng và rất có ý nghĩa, giúp SV ý thức
đoàn kết dân tộc và không ngừng phấn đấu học tập vươn
lên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay.
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03/05/2007 về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối
với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong
tình hình mới.
[2] Thủ tướng Chính phủ (2014). Đề án đào tạo giảng
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[6] Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số
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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC...
(Tiếp theo trang 52)
triển NLTH cho SV ngành Sư phạm Sinh học chính là
đổi mới cả nội dung dạy học theo hướng gắn giữa lí luận
với thực tiễn của đổi mới giáo dục ở trường phổ thông,
đổi mới cả PPDH theo hướng tăng cường tổ chức, quản
lí và đánh giá hoạt động tích cực, tự học của SV trong và
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ngoài lớp học. Thực tiễn triển khai, bước đầu đem lại
hiệu quả khả quan. Tuy nhiên, để thực hiện được đồng
bộ đổi mới nội dung, PPDH môn học theo hướng tích
cực hóa HĐTH, tự nghiên cứu của SV đòi hỏi cần có sự
đầu tư cả về thời gian, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự
kiên trì của GV cũng như sự hợp tác của SV.
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trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế.
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cách học. NXB Đại học Sư phạm.
[3] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường (2016). Lí luận
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tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.
[10] https://classroom.google.com/
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