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Abstract: The teaching activities of teachers at military schools and institutions have specific
characteristics and require some unique competences for teaching staff. These competences consist
of professional ability (pedagogical capacity and managerial competence); scientific research
capacity; the knowledge of national defense and security as well as military art and command
ability. These competences for teaching staff at military schools are mentioned specifically in the
article.
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1. Mở đầu
Đội ngũ giảng viên (GV) trong các nhà trường, học
viện quân đội là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng
trong giáo dục, có chức năng truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền đường lối,
quan điểm của Đảng trong quân đội, kiến thức khoa học
xã hội và nhân văn, kiến thức quân sự, giúp người học
hình thành thế giới quan khoa học, phương pháp luận
Mác-xít, bồi dưỡng tư duy, năng lực (NL) thực hành.
Thực tiễn đổi mới đất nước đang đặt ra cho các nhà
trường quân đội nói chung, đội ngũ GV nói riêng nhiều
cơ hội và thách thức. Để có thể hoàn thành xuất sắc vai
trò tiên phong trong đấu tranh tư tưởng, lí luận, góp phần
bảo vệ trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng, đội ngũ GV
trong các trường, học viện quân đội phải không ngừng
nâng cao NL, phẩm chất chính trị của mình. Bài viết này
trình bày một số vấn đề chung về NL của GV các trường,
học viện quân đội trong giai đoạn hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quan niệm về năng lực
NL là một trong những thành tố quan trọng trong cấu
trúc nhân cách. Dưới góc độ giáo dục học, có thể xem xét
NL là kết quả của quá trình giáo dục, rèn luyện của cá
nhân, thể hiện ở những kiến thức, kĩ năng và thái độ phù
hợp để cá nhân có thể tham gia hiệu quả vào một lĩnh vực
hoạt động nhất định. Như vậy, người có NL dù ở lĩnh vực
nào thì nhất định cũng phải có tri thức kĩ năng, kĩ xảo
trong lĩnh vực ấy, có thái độ tích cực để vận dụng tri thức
kĩ năng hiệu quả vào các hoạt động. Tuy nhiên, có tri
thức, kĩ năng chưa thể khẳng định cá nhân có NL hay
không, bởi tri thức kĩ năng ấy chưa chắc đã được hiện
thực hóa trong hoạt động. Vậy NL dưới góc độ giáo dục
học được thể hiện ở kết quả hoạt động của cá nhân, khả
năng vận dụng tri thức, kĩ năng để tham gia có hiệu quả
trong một lĩnh vực hoạt động nhất định.

Trong bài viết này, chúng tôi quan niệm: NL là khả
năng thực hiện có hiệu quả và có trách nhiệm các hành
động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề thuộc lĩnh vực
nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trong những tình huống
khác nhau trên cơ sở kết hợp sự hiểu biết, kĩ năng, thái
độ và kinh nghiệm.
Hiện nay, việc phát triển NL của người dạy được hiểu
đồng nghĩa với phát triển NL hành động. NL hành động
bao gồm: NL chuyên môn, NL phương pháp, NL xã hội,
NL cá thể.
Có thể hình dung các lĩnh vực hoạt động phản ánh
(biểu hiện) NL chung nhất của GV gồm: Lĩnh vực
chuyên môn (chuyên môn theo ngành, chuyên môn bổ
trợ, khái quát cập nhật thông tin...); Lĩnh vực giảng dạy;
Lĩnh vực nghiên cứu khoa học (NCKH); Tư vấn thực
hiện các dịch vụ ứng dụng quản lí giáo dục (kĩ năng phục
vụ xã hội và cộng đồng).
2.2. Đặc điểm lao động sư phạm của giảng viên trong
các trường, học viện quân đội
Nhà giáo nói chung, GV đại học quân sự nói riêng
giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giáo dục.
GV đại học quân sự có nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học
viên, NCKH và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy
định của Bộ Quốc phòng; đồng thời phải thường xuyên
tự học tập tu dưỡng, phát triển toàn diện nhân cách đáp
ứng yêu cầu về công tác giáo dục của Đảng trong quân
đội. Tuy với độ tuổi, học hàm, học vị, kinh nghiệm hoạt
động quân sự, kinh nghiệm nghề nghiệp có sự khác nhau
song nhìn chung đội ngũ GV đại học quân sự đều được
tuyển chọn, đào tạo cơ bản; có bản lĩnh chính trị, trung
thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, gương mẫu về
đạo đức, lối sống, có NL hoạt động nghề nghiệp đảm bảo
hoàn thành tốt các nhiệm vụ sư phạm được phân công.
Đặc điểm lao động sư phạm của GV các trường, học
viện quân đội:
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- Mục đích lao động sư phạm của GV đại học quân
sự là đào tạo học viên thành các cán bộ, sĩ quan quân đội,
viên chức quốc phòng có đủ phẩm chất nhân cách và NL
hoạt động nghề nghiệp bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm
vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó.
- Đối tượng tác động sư phạm của GV là đội ngũ học
viên trong trường đại học quân sự.
- Xuất phát từ mục tiêu, yêu cầu đào tạo thuộc lĩnh vực
quân sự và đối tượng tác động, nội dung lao động sư phạm
của GV phong phú, đa dạng, phức tạp, đòi hỏi cao về tính
khoa học, tính kế hoạch, tính kỉ luật và tính nghệ thuật.
- Phương thức tác động sư phạm chủ yếu của GV đại
học quân sự là tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục
nhằm phát triển toàn diện nhân cách học viên; công cụ,
phương tiện lao động của GV chủ yếu bằng lời nói, tri thức
khoa học, học vấn, hành động và bằng sự nêu gương.
- Thời gian và không gian lao động của GV. Thời gian
lao động của GV phụ thuộc yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung
công việc; kể cả trong và ngoài giờ hành chính; không gian
lao động rộng lớn: ở trường, ở nhà, ở cả cơ sở giáo dục
trong và ngoài quân đội. Do tính chất đặc điểm của GDĐT ở đại học, do yêu cầu khách quan của “xã hội hoá”
giáo dục và liên kết đào tạo, do sự trưởng thành của đội
ngũ GV mà họ có thể tham gia giảng dạy ở nhiều trường
đại học, NCKH ở nhiều cơ sở; ngoài ra còn tham gia các
hoạt động khác như: hoạt động chính trị - xã hội, đi dự
nhiệm, tập huấn các loại hình hoạt động quân sự... nên
không gian lao động sư phạm của GV đại học quân sự rất
rộng lớn; thời gian lao động của họ liên tục tuỳ thuộc yêu
cầu nhiệm vụ, tính chất và khối lượng công việc.
- Chất lượng lao động sư phạm của GV đại học quân
đội khó đánh giá hơn chất lượng hoạt động của các ngành
nghề khác. Chất lượng lao động sư phạm của GV là tổng
hoà các phẩm chất và NL nghề nghiệp được tạo nên trong
quá trình hoạt động sư phạm và được biểu hiện tập trung
ở chất lượng sản phẩm đào tạo. Do vậy, đánh giá chất
lượng lao động của GV phải xem xét toàn diện sự vận
động các nhân tố của quá trình sư phạm quân sự với các
tiêu chí khoa học.
Những đặc điểm trên đây cho thấy, lao động sư phạm
của GV các trường, học viện quân đội là một dạng lao
động đặc biệt. Để tổ chức quản lí tốt loại hình lao động
này, một mặt đòi hỏi nhà lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải có
NL quản lí giỏi; mặt khác, đòi hỏi mỗi GV phải biết tự tổ
chức quản lí bản thân một cách khoa học, nghiêm túc.
2.3. Năng lực của giảng viên trong các trường, học viện
quân đội
NL của GV trong các trường, học viện quân đội trước
tiên cũng bao gồm các NL của một GV đại học nói chung
và bên cạnh đó là các NL đặc thù trong lĩnh vực quân

đội. Có thể khái quát lại NL của GV trong các trường,
học viện quân đội như sau:
2.3.1. Năng lực nghề nghiệp của giảng viên đại học
2.3.1.1. Năng lực giảng dạy
- NL chuyên môn: GV phải là người có kiến thức
chuyên môn sâu rộng, chính xác, khoa học; thường
xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và thông tin, kĩ
thuật để nâng cao chất lượng dạy học và NCKH. Ngoài
ra, họ cần phải có kiến thức liên môn, liên ngành, hiểu
biết thực tiễn và khả năng liên hệ vận dụng phù hợp vào
hoạt động dạy học và NCKH. Biết vận dụng kiến thức
chuyên môn vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn
nghề nghiệp, thành thạo các kĩ năng của lĩnh vực
chuyên môn và thường xuyên cập nhất các kĩ năng nghề
nghiệp mới.
- NL sư phạm: gồm các NL thành phần cơ bản sau đây:
+ NL chuẩn bị gồm các thao tác: chọn lựa tài liệu
tham khảo; xác định mục tiêu bài giảng; chọn lựa các
phương pháp, hình thức, kĩ thuật, thiết bị dạy học phù
hợp; dự kiến các khả năng xảy ra và các phương án xử lí.
+ NL thực hiện được thể hiện trong quá trình thực
hành giảng dạy và giáo dục, gồm các kĩ năng: ổn định
lớp, định hướng nội dung mới, luyện tập kĩ năng, phát
triển kiến thức, kiểm tra và khuyến khích SV... Trong quá
trình thể hiện NL này cần quan tâm đến các yếu tố sau:
NL sử dụng ngôn ngữ; NL sử dụng các thiết bị và phương
tiện dạy học; NL đánh giá.
GV cũng cần có khả năng xây dựng môi trường học
tập thân thiện, cởi mở, khuyến khích tính tích cực, sự
sáng tạo và tinh thần hợp tác của sinh viên.
Trong việc phát triển các NL giảng dạy cho GV, cần
chú trọng đến các NL sau: NL Xây dựng chương trình
giảng dạy ở cấp độ môn học; NL sử dụng các phương
pháp giảng dạy tích cực phù hợp với chuyên môn của
mình; NL truyền đạt (viết bài giảng và tài liệu học tập,
trình bày, đặt câu hỏi, lắng nghe, và phản hồi); NL giải
quyết vấn đề và ra quyết định; NL quản lí xung đột và
đàm phán; NL sử dụng công nghệ trong giảng dạy; NL
không ngừng học tập và phát triển bản thân.
- NL phát triển và hướng dẫn sử dụng chương trình
đào tạo: GV cần thiết kế chi tiết quá trình giảng dạy trong
một khoá đào tạo, phản ánh cụ thể mục tiêu, nội dung,
cấu trúc, trình tự cách thức tổ chức thực hiện và kiểm tra,
đánh giá các hoạt động giảng dạy cho toàn khoá đào tạo
và cho từng môn học, phần học, chương, mục và bài
giảng. Chương trình đào tạo do các cơ sở đào tạo xây
dựng trên cơ sở chương trình đào tạo đã được các cấp có
thẩm quyền phê duyệt. Họ cần thực hiện và hướng dẫn
triển khai chương trình đào tạo theo đúng quy định và
định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Trước hết, GV cần
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xác định yêu cầu của thực tiễn từ đó xây dựng mục tiêu
của chương trình đào tạo, hệ thống kiến thức, kĩ năng và
thái độ người học cần đạt của chương trình, thử nghiệm
và đánh giá và cuối cùng là triển khai chương trình đại
trà trong thực tiễn.
2.3.1.2. Năng lực phát triển nghề nghiệp
Phát triển nghề nghiệp GV được hiểu là sự phát triển
nghề nghiệp mà một GV đạt được do có các kĩ năng nâng
cao (qua quá trình học tập, nghiên cứu và tích lũy kinh
nghiệm nghề nghiệp) đáp ứng các yêu cầu sát hạch việc
giảng dạy, giáo dục một cách hệ thống. Phát triển nghề
nghiệp GV là một quá trình lâu dài bắt đầu từ sự chuẩn bị
khởi đầu ở cơ sở đào tạo nghề và tiếp tục trong quá trình
lao động nghề nghiệp của GV tại cơ sở giáo dục cho đến
khi về hưu. Nội dung phát triển nghề nghiệp GV rất phong
phú, bao gồm cả việc mở rộng, đổi mới tri thức khoa học
liên quan đến giảng dạy môn học do GV phụ trách đến mở
rộng, phát triển, đổi mới tri thức, kĩ năng thực hiện các hoạt
động dạy học và giáo dục trong nhà trường cũng như phát
triển các giá trị, đạo đức nghề nghiệp. Trong các nội dung
nêu trên, gia tăng NL nghiệp vụ của nghề (nghiệp vụ sư
phạm) cho GV là nội dung quan trọng. GV cần có kinh
nghiệm làm việc trong thế giới nghề nghiệp, lập kế hoạch
tìm kiếm, xây dựng các mối quan hệ với thế giới nghề
nghiệp trong lĩnh vực ngành nghề chuyên môn. Cần mở
rộng mối quan hệ và thông tin liên lạc giữa trường đại học
và thế giới nghề nghiệp, thu thập thông tin phản hồi từ thế
giới nghề nghiệp để nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp
tác giữa trường đại học và thế giới nghiệp.
GV cần sử dụng thành thạo ngoại ngữ và công nghệ
thông tin phục vụ hoạt động phát triển nghề nghiệp, sử
dụng thành thạo các phần mềm trong lĩnh vực chuyên môn
và phần mềm phục vụ dạy học, NCKH. Tích cực tư vấn,
giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp.
2.3.1.3. Năng lực nghiên cứu khoa học
Đối với GV tại trường đại học, bên cạnh công tác
giảng dạy thì NCKH là một hoạt động chuyên môn có ý
nghĩa quan trọng, là một tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu
để đánh giá khả năng toàn diện của GV. Để thích ứng
hơn trong giai đoạn hội nhập và phát triển như hiện nay,
việc tham gia vào những hoạt động NCKH sẽ có những
lợi ích cơ bản như:
- NCKH giúp GV có điều kiện đào sâu hơn, nắm bắt
chặt chẽ hơn kiến thức chuyên môn mà mình đang trực tiếp
giảng dạy, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung kiến
thức chưa chuẩn xác trong bài giảng của mình. GV tham gia
NCKH một mặt vừa củng cố lại kiến thức chuyên môn của
mình mặt khác vừa có điều kiện mở rộng, hiểu biết nhiều
hơn từ những kiến thức từ các chuyên ngành khác.
- Quá trình tham gia NCKH sẽ góp phần phát triển tư
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duy, NL sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, trau dồi tri
thức và các phương pháp nhận thức khoa học của GV. Đồng
thời, hình thành ở GV những phẩm chất của nhà nghiên cứu.
- Quá trình tham gia các hoạt động NCKH cũng đồng
thời là quá trình giúp GV tự “update” thông tin, kiến
thức một cách thực sự hiệu quả. Hơn nữa, NCKH giúp
cho GV “ngộ” thêm lượng kiến thức mới từ những
nguồn khác nhau để đánh giá và hoàn thiện lại những
kiến thức của chính bản thân mình.
- Thông qua việc NCKH, sẽ tăng thêm sự hiểu biết về
ngành nghề, góp phần hình thành và bồi dưỡng tình cảm
nghề nghiệp cho GV. Thiết nghĩ, đây là điều cần thiết và
quan trọng trong quá trình giảng dạy và hoạt động chuyên
môn của GV. Điều này sẽ giúp GV có thể hòa nhập tốt
hơn, chủ động hơn trong công việc của mình.
- Quá trình thực hiện các hoạt động NCKH là cơ hội
tốt để GV có môi trường, cơ hội bồi dưỡng NL NCKH.
Đây cũng là cơ sở cần thiết để tiến hành đổi mới nội
dung, phương pháp giảng dạy. Điều này sẽ góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo.
- Hoạt động NCKH sẽ góp phần khẳng định vị thế,
uy tín cho GV nói riêng và cho nhà trường nói riêng. Vì,
một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp hạng các
trường là mảng NCKH của GV, công nhân viên chức của
trường; hoạt động NCKH là một lĩnh vực rất tốt để GV
tự khẳng định mình. Khó có thể nói rằng nếu một GV
được đánh giá là có NL chuyên môn tốt nhưng hàng năm
lại không có công trình khoa học nào. Vì NL của GV
được thể hiện chủ yếu thông qua giảng dạy và NCKH.
2.3.2. Các năng lực đặc thù của giảng viên các trường,
học viện quân đội
Hệ thống các nhà trường, học viện trong quân đội đều
là những tổ chức thuộc biên chế của Bộ Quốc phòng, do
Bộ Quốc phòng quản lí. Tuy các học viện, nhà trường có
những chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều có một mục
tiêu chung giúp Bộ Quốc phòng đào tạo ra những cán bộ sĩ
quan có đủ phẩm chất đạo đức, NL chuyên môn, NL quản
lí, chỉ huy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được quân đội, đơn
vị công tác giao cho. Để đáp ứng được mục tiêu đó, các học
viện, nhà trường quân đội phải có kế hoạch xây dựng, phát
triển đội ngũ GV nhà trường đáp ứng tốt được các yêu cầu
về chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng dạy học theo chuẩn
nghề nghiệp của Bộ GD-ĐT cũng như có kiến thức, NL
am hiểu sâu sắc về các lĩnh vực của quân đội. Cụ thể:
- NL am hiểu về kiến thức quốc phòng an ninh: là hệ
thống kiến thức GV có được về lĩnh vực quốc phòng an
ninh thông qua việc học tập, nghiên cứu, tích lũy trong
quá trình công tác. Trong đó, kiến thức quốc phòng an
ninh bao gồm hệ thống quan điểm của Đảng Cộng sản
Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc
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phòng và an ninh; truyền thống dựng nước, giữ nước của
dân tộc và kĩ năng quân sự [6].
Trong quá trình giảng dạy, NL am hiểu về kiến thức
quốc phòng an ninh phải được đội ngũ GV cụ thể hóa
bằng chính NL truyền thụ cho học viên thông qua phân
tích, làm rõ từng nội dung trong hệ thống quan điểm của
Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng an
ninh của đất nước ta trong từng thời kì cách mạng; biết
vận dụng và truyền thụ cho học viên những nội dung cơ
bản cần thiết về kĩ thuật, chiến thuật quân sự; am hiểu về
nghệ thuật chiến tranh nhân dân, thế trận chiến tranh
nhân dân, khu vực phòng thủ...; khơi dậy tinh thần yêu
nước, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân
dân và quân đội của cán bộ, học viên trong nhà trường.
- NL am hiểu về thực tiễn và nghệ thuật quân sự: Đòi
hỏi GV phải có kiến thức hiểu biết sâu sắc về các hình
thức nghệ thuật quân sự được quân đội ta sử dụng trong
thời kì chống đế quốc xâm lược như tiến công, phòng
ngự, phục kích, tập kích, vận động tiến công...; nắm chắc
các trận đánh tiêu biểu tương ứng với các hình thức nghệ
thuật quân sự quân đội ta đã sử dụng.
GV phải có NL vận dụng kiến thức các hình thức
nghệ thuật quân sự đã được học tập vào giảng dạy huấn
luyện bộ đội, huấn luyện học viên. Trên cương vị của
mình, người chỉ huy phải thành thạo việc tổ chức chuẩn
bị chiến đấu, giáo nhiệm vụ hiệp đồng tác chiến, có khả
năng tổ chức cho đơn vị thực hành diễn tập các hình thức
nghệ thuật quân sự đó [6].
- NL quản lí, chỉ huy: là phẩm chất bắt buộc đối với
một người cán bộ sĩ quan. Một người học viên sau khi
được đào tạo tại trường trở thành một sĩ quan sẽ được Bộ
Quốc phòng điều động về các đơn vị công tác trên cương
vị người chỉ huy một tổ chức nhất định (từ thấp lên cao).
Do vậy, GV cần phải được trang bị NL quản lí, chỉ huy
ngay tại trường mới có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
quân đội giao cho [6].
NL quản lí, chỉ huy của người sĩ quan nói chung, GV
nói riêng được hiểu là khả năng vận dụng các kiến thức
chuyên môn, kiến thức quân sự, phương pháp, tác phong
công tác được học vào thực tiễn tổ chức, quản lí, chỉ huy
tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lí hoàn thành tốt các
nhiệm vụ của đơn vị được cấp trên giao cho. Bên cạnh
đó, người sĩ quan phải có NL quyết định các vấn đề, tình
huống đột xuất xảy ra của đơn vị khi thực hiện các nhiệm
vụ khó khăn như chiến đấu, diễn tập chiến đấu, phòng
chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...; có uy tín trước tập thể
về lời nói và hành động, là trung tâm đoàn kết, chỗ dựa
tinh thần vững chắc cho mọi quân nhân thuộc quyền.
Để góp phần trang bị cho học viên có kiến thức, kinh
nghiệm về NL quản lí, chỉ huy, GV cần phải có những hiểu
biết sâu sắc về nguyên tắc lãnh đạo của đảng đối với quân

đội; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của bộ máy trong quân
đội; nguyên tắc lãnh đạo của cấp ủy đối với đơn vị; chức
năng, nhiệm vụ của các đơn vị; chức trách, nhiệm vụ
người chỉ huy tương ứng với từng vị trí công tác; điều lệnh
quản lí bộ đội; pháp luật Nhà nước, kỉ luật Quân đội... Mặt
khác, GV phải luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm;
có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; chấp hành nghiêm kỉ
luật quân đội, mệnh lệnh của người chỉ huy cấp trên.
3. Kết luận
Trong xu thế toàn cầu hóa và những bất ổn chính trị
ở khu vực cũng như trên thế giới hiện nay, nhà trường,
học viện quân đội cần phải phát huy vai trò tiên phong
của mình để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị,
quân sự, quốc phòng an ninh mà Đảng và Nhà nước giao
phó. Trước yêu cầu đó, GV các trường, học viện quân
đội phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn
luyện đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công
tác, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong
giáo dục. Họ phải vừa là người thầy, nhà giáo dục nhưng
đồng thời cũng là những người chiến sĩ cách mạng kiên
cường trên các mặt trận, xây dựng quân đội nhân dân
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
trong giai đoạn hiện nay.
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