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Abstract: Pedagogical prcatice is a form of teaching organization in military officer universities,
where learners apply knowledge, skills and experience gained in solving training tasks (teaching)
in order to form and train the necessary professional skills and qualities to meet the military career
requirements after graduation.
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1. Mở đầu
Lí luận và thực tiễn đã khẳng định: Thực hành là
một hình thức tổ chức dạy học có ý nghĩa quyết định
đến việc rèn luyện kĩ năng (KN), phát triển năng lực
của người học. Thực hành giúp cho việc hình thành,
phát triển kĩ xảo, KN một cách nhanh chóng, vững
chắc, hạn chế lối tư duy giáo điều, vận dụng lí luận
một cách máy móc. Thực hành kích thích được tính
năng động, sáng tạo, tích cực của người học, không
tạo ra sự nhàm chán trong quá trình học tập.
Chính vì vậy, hình thức tổ chức dạy học thực hành và
quản lí hoạt động dạy học thực hành đã được nhiều
trường đại học ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu
vực nghiên cứu, áp dụng, coi đó là yếu tố, là khâu có ý
nghĩa quyết định đối với đào tạo nghề nghiệp. Ở Việt
Nam, thực hành cũng được xác định rõ là một hình thức
tổ chức dạy học căn bản. Đã có nhiều nghiên cứu về hình
thức tổ chức dạy học thực hành ở các dạng thức khác
nhau: Bài tập thực hành, thực hành sư phạm, thực tập...
Tuy nhiên, quá trình GD-ĐT trong các trường đại học
luôn vận động, phát triển để đáp ứng với yêu cầu đổi mới
của xã hội. Các trường sĩ quan quân đội cũng không nằm
ngoài vấn đề có tính quy luật đó. Đời sống KT-XH luôn
không ngừng vận động, phát triển, nhiệm vụ xây dựng
Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ, từng bước hiện đại trong giai đoạn hiện nay làm
nảy sinh những vấn đề mới trong GD-ĐT đối với các
trường sĩ quan quân đội. Điều đó có nghĩa là những vấn
đề thực tiễn mới cần phải có sự nghiên cứu làm rõ về mặt
lí luận, trên cơ sở đó có những giải pháp mới đáp ứng sự
phát triển không ngừng của thực tiễn đặt ra.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm cơ bản
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2.1.1. Năng lực
Quan điểm của những nhà tâm lí học cho rằng:
Năng lực là tổng hợp các đặc điểm, thuộc tính tâm lí
của cá nhân phù hợp với yêu cầu đặc trưng của một
hoạt động nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đó
đạt hiệu quả cao.
A.G.Côvaliov thì quan niệm: Năng lực là một tập hợp
hoặc tổng hợp những thuộc tính của cá nhân con người,
đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt
động đạt được kết quả cao. Năng lực theo Côvaliov được
hiểu như là một tổ hợp của các thuộc tính cá nhân cần thiết
cho việc thực hiện thành công một hoạt động nhất định.
Năng lực theo B.M.Chieplov: “Là những đặc điểm
tâm lí cá nhân liên quan đến tính kết quả trong thực hiện
hoạt động này hay hoạt động khác”. Ở đây, ông xem xét
năng lực từ góc độ khác biệt tâm lí cá nhân giữa người
này với người khác thông qua kết quả hoạt động.
N.X.Lâytex khái quát: “Năng lực là những thuộc tính
tâm lí nào của cá nhân mà là điều kiện để hoàn thành tốt
đẹp những loại hoạt động nhất định”.
Tài liệu của Tổ chức lao động quốc tế và Tổ chức
phát triển quốc tế Đức trình bày M.E.S module KN hành
nghề: Năng lực là sự vận dụng các KN, kiến thức và thái
độ để thực hiện các nhiệm vụ theo tiêu chuẩn công
nghiệp và thương mại dưới các điều kiện hiện hành.
Theo cuốn Hướng dẫn tổ chức giáo dục nghề nghiệp,
năng lực là “một tập hợp thống nhất các kiến thức, KN
và thái độ cho phép thực hiện thành công một hoạt động
hay một tập hợp hoạt động như một nhiệm vụ hay một
công việc” [1; tr 22].
Theo Xavier Rogiers: Năng lực là sự tích hợp các KN
tác động một cách tự nhiên lên các nội dung trong một loạt
tình huống cho trước để giải quyết những vấn đề do tình
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huống này đặt ra, bản chất vấn đề năng lực theo tác giả
chính là những KN ứng xử và cách tiếp cận để giải quyết
một vấn đề cụ thể và mang lại hiệu quả trong thực tiễn.
Tác giả Phạm Minh Hạc cho rằng: “Năng lực chính
là một tổ hợp đặc điểm tâm lí của một con người (còn gọi
là tổ hợp thuộc tính tâm lí của một nhân cách), tổ hợp đặc
điểm này vận hành theo một mục đích nhất định tạo ra
kết quả một hoạt động nào đó” [2; tr 145].
Nguyễn Quang Uẩn và các nhà tâm lí học sư phạm
cho rằng: “Năng lực là một tổ hợp những đặc điểm tâm
lí và sinh lí cá nhân, đang là điều kiện chủ quan để cá
nhân đó thực hiện có kết quả một hoạt động” [3; tr 213].
Còn theo tác giả Đặng Thành Hưng thì: “Năng lực là
thuộc tính cá nhân cho phép cá nhân thực hiện thành
công các hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn
trong điều kiện cụ thể “tổ hợp những hành động vật chất
và tinh thần tương ứng với dạng hoạt động nhất định dựa
vào những thuộc tính cá nhân (sinh học, tâm lí và giá trị
xã hội) được thực hiện tự giác và dẫn đến kết quả phù
hợp với trình độ thực tế của hoạt động” [4; tr 25]…
Trên cơ sở phân tích kế thừa quan điểm của các nhà
khoa học về năng lực, có thể quan niệm: “Năng lực là
tổng hợp những thuộc tính tâm lí của cá nhân phù hợp
với yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định, đảm
bảo cho hoạt động đó nhanh chóng thành thục và đạt
hiệu quả cao”.
2.1.2. Năng lực sư phạm của học viên ở các trường sĩ
quan quân đội
Năng lực sư phạm nói chung là một vấn đề trừu tượng
của Tâm lí học, đã có nhiều tác giả đề cập đến nội dung
này, tuy nhiên mỗi tác giả đều có cách tiếp cận và cách lí
giải về vấn đề này khác nhau.
Tại Mĩ, để đánh giá năng lực giáo viên, năm 1987, Tổ
chức Liên bang về đánh giá và trợ giúp giáo viên
(INTASC) đã đề xuất hệ thống năng lực sư phạm của
giáo viên gồm 8 tiêu chí sau: Có hiểu biết về môn học và
có khả năng tạo ra môi trường sư phạm để truyền đạt
những hiểu biết của giáo viên cho học sinh; khả năng
hiểu biết nhận thức của học sinh để có phương pháp giáo
dục phù hợp; có kiến thức về sự đa dạng của học sinh để
xây dựng phương pháp dạy học cho từng đối tượng học
sinh; có khả năng giao tiếp và tổ chức nhằm tạo ra môi
trường học tập lành mạnh; phải xây dựng chương trình
học đi đôi với hành; biết cách nhận xét đánh giá chính
thống và không chính thống; phải có trách nhiệm trong
việc nâng cao trình độ nghề nghiệp; có khả năng tạo mối
quan hệ tốt với đồng nghiệp, phụ huynh và xã hội.
Năm 1992, Vụ Cao học của Anh đã ban hành một
văn bản hướng dẫn đánh giá năng lực của người giáo viên
theo 5 tiêu chí: hiểu biết môn học, thực hành môn học;
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quản lí lớp; đánh giá theo dõi sự phát triển của học sinh;
năng cao trình độ nghiệp vụ. Năm 1993, Vụ Giáo dục
Scotland xuất bản bộ tiêu chí cơ bản cho giáo viên gồm:
năng lực liên quan đến môn học và nội dung giảng dạy;
năng lực liên quan đến KN, phương pháp quản lí, đánh
giá trong lớp học; năng lực liên quan đến trường học;
năng lực liên quan đến nghề nghiệp; thái độ và trách
nhiệm nghề nghiệp.
Hiến chương giáo dục của Australia năm 1990 đã đề ra
tiêu chuẩn của người giáo viên bao gồm 4 lĩnh vực: giá trị
và thái độ; tiếp cận nội dung; phương pháp giảng dạy; phổ
biến kinh nghiệm giảng dạy. Cũng liên quan đến năng lực
của giáo viên, năm 1993, Hội đồng giáo viên của Australia
đã đưa ra 5 tiêu chuẩn quốc gia để đánh giá giáo viên bao
gồm: sử dụng, phát triển sự hiểu biết và giá trị nghề nghiệp;
KN giao tiếp và làm việc với học sinh và đồng nghiệp; lập
kế hoạch quản lí quá trình dạy và học; theo dõi đánh giá việc
học tập của học sinh và kết quả học tập; phản ánh đánh giá
và lập kế hoạch phát triển cho nghề nghiệp.
Trong một số công trình nghiên cứu của các tác giả
F.N. Gônôbôlin, N.V. Cudơmiana, L.D Levitôp, I.V.
Xtrakhôp cũng như nhiều nhà Tâm lí học khác đã đề cập
tới cấu trúc phức tạp với những thành phần cấu trúc phức
tạp như: các năng lực dạy học; năng lực khoa học; năng
lực nhận biết; năng lực ngôn ngữ; năng lực tổ chức; năng
lực xây dựng uy tín; năng lực giao tiếp; óc tưởng tượng;
các năng lực phân phối sự chú ý…
Còn theo các tác giả Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng
Gia, Lê Khánh, Trần Trọng Thủy, thì các năng lực sư
phạm gồm: năng lực nắm vững kiến thức khoa học cơ
bản, khoa học giáo dục; năng lực hiểu học sinh trong quá
trình giảng dạy và giáo dục; năng lực nắm vững phương
pháp giảng dạy và vận dụng các phương pháp ấy có hiệu
quả trong thực tiễn giáo dục; năng lực giao tiếp với học
sinh và phụ huynh học sinh; năng lực phối hợp với các
lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường và năng lực
tổ chức các hoạt động của học sinh.
Khi bàn về năng lực sư phạm, tác giả Trần Bá Hoành
[5] khái quát “năng lực sư phạm là khả năng thực hiện
các hoạt động giáo dục - dạy học với chất lượng cao”.
Tác giả đã xác định 5 nhóm năng lực của người giáo viên
đó là: năng lực chẩn đoán nhu cầu và đặc điểm của đối
tượng giáo dục - dạy học; năng lực tổ chức thực hiện kế
hoạch giáo dục - dạy học; năng lực giám sát, đánh giá kết
quả các hoạt động giáo dục - dạy học; năng lực giải quyết
những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục - dạy học.
Có thể nhận thấy, từ cách tiếp cận ở các góc độ khác
nhau nên cách sắp xếp cấu trúc năng lực sư phạm của các
tác giả có sự khác nhau, có tác giả dựa vào chức năng,
đặc trưng trong hoạt động sư phạm của người giáo viên
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là giáo dục - dạy học để sắp xếp cấu trúc, có tác giả lại
dựa vào quá trình giáo dục - dạy học của giáo viên để đưa
ra năng lực sư phạm.
Tóm lại, năng lực sư phạm là hệ thống những thuộc
tính của cá nhân con người, phù hợp với yêu cầu của hoạt
động sư phạm và làm cho hoạt động sư phạm đó đạt hiệu
quả cao.
Xét năng lực sư phạm trong hoạt động đặc trưng của
học viên các trường sĩ quan quân đội là học tập - tự học
tập, giáo dục - tự giáo dục.
Năng lực sư phạm của học viên ở các trường sĩ quan
quân đội tồn tại và phát triển thông qua hoạt động giáo
dục, hoạt động dạy học của các nhà sư phạm. Nói đến
năng lực sư phạm của học viên là nói đến khả năng hoàn
thành một hoạt động nào đó trong quá trình dạy - học của
giáo viên và của chính những học viên ở các trường sĩ
quan quân đội.
Vậy năng lực sư phạm của học viên ở các trường sĩ
quan quân đội được cấu trúc ra sao? Đây có phải là vấn
đề chung chung, trừu tượng hay là những vấn đề cụ thể?
Câu trả lời là xuất phát từ chính mục tiêu yêu cầu đào tạo,
những đặc điểm và đặc trưng cơ bản của học viên ở các
trường sĩ quan quân đội trong quá trình đào tạo đã quy
định năng lực sư phạm của họ.
Năng lực sư phạm của học viên ở các trường sĩ quan
quân đội không phải là cái gì đó chung chung, trừu tượng
khó lượng tính mà được biểu hiện ra ở những dấu hiệu rõ
ràng cụ thể:
- Tư duy sư phạm: Trình độ nắm kiến thức lí luận
chuyên ngành, lí luận dạy học; óc quan sát tinh tế, sâu
sắc; trí tưởng tượng cao; nhanh nhạy, quyết đoán trong
giải quyết các tình huống sư phạm; khả năng đề xuất các
ý tưởng mới về công tác sư phạm và việc giải quyết nó.
- Kĩ xảo, KN sư phạm: hệ thống KN nhận thức, thiết
kế, tổ chức, giao tiếp của người giáo viên trong hoạt động
sư phạm; hệ thống KN giảng dạy, dạy học, giáo dục, tự
học, nghiên cứu khoa học.
-Phong thái sư phạm: tính thẩm mĩ sư phạm, mô
phạm về đạo đức, khiêm tốn, giản dị, cầu thị, cầu tiến bộ.
- KN xây dựng kế hoạch cho các hoạt động huấn
luyện, giáo dục.
Các KN chỉ huy, quản lí, biết cách phối hợp hoạt
động với các lực lượng để tiến hành các hoạt động huấn
luyện, giáo dục trong mọi hoàn cảnh.
- Năng lực kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện các
hoạt động thực hành sư phạm (THSP)…
Vì vậy, có thể khái quát: Năng lực sư phạm của học
viên ở các trường sĩ quan quân đội là khả năng nắm vững
kiến thức, kĩ xảo, KN và kinh nghiệm sư phạm; được hình
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thành và phát triển trong quá trình học tập, rèn luyện của
người học viên mà trực tiếp là thông qua hình thức tổ
chức dạy học THSP.
2.1.3. Thực hành sư phạm
Theo Khổng Tử (551- 479 TCN) thì “học nhi thời
tập” nghĩa là học và luyện tập ngay lúc đó, phải thường
xuyên ôn luyện. Khổng Tử cho rằng, những gì tôi nghe,
tôi sẽ quên; những gì tôi thấy, tôi sẽ nhớ; những gì tôi
làm, tôi sẽ hiểu”, tư tưởng này thể hiện tinh thần chú
trọng học tập từ trải nghiệm và việc làm. Còn nhà triết
học Hy Lạp Sokrates (470-399 TCN) nêu lên quan điểm:
Người ta phải học bằng cách làm một việc gì đó; Với
những điều bạn nghĩ là mình biết, bạn sẽ thấy không chắc
chắn cho đến khi làm nó. Đây được coi là những nguồn
gốc tư tưởng đầu tiên của “Giáo dục trải nghiệm”.
Sau này, J.A.Kô-men-xki (1592-1670) đã kế thừa
những tư tưởng và kinh nghiệm giáo dục đó. Ông phản
đối lối đào tạo giáo điều, kinh viện và theo ông dạy điều
gì cũng cần cho biết cái lợi ích thực tế của điều ấy, trong
giờ giảng phải có sự tham gia của cả lớp, phải tổ chức
tham quan thực tế, tổ chức thực hành cho người học.
Những tư tưởng đó vạch ra hướng đi đúng đắn cho việc
xây dựng hình thức thực hành, thực tập sau này.
C.Mác và Ph.Ăngghen đã vạch ra nguyên tắc cơ bản để
thực hiện mục tiêu GD-ĐT ra những con người phát triển
toàn diện. C.Mác đã viết: Kết hợp lao động sản xuất với giáo
dục và thể dục đối với hết thảy các trẻ em trên một tuổi nhất
định nào đó và làm như vậy không chỉ là phương pháp tăng
thêm sản xuất xã hội, mà còn là phương pháp độc nhất và
duy nhất đào tạo ra những con người toàn diện. Kế thừa và
vận dụng sáng tạo những quan điểm của C.Mác và Ph. Ăngghen vào xây dựng một nền giáo dục mới ở nước Nga Xô
viết, V.I.Lênin nhấn mạnh: Người ta không thể hình dung
được một xã hội lí tưởng tương lai mà trong đó nền giáo dục
lại sẽ không kết hợp với lao động sản xuất của thế hệ. Theo
V.I.Lênin, đào tạo phải thông qua các hoạt động xã hội,
thông qua lao động sản xuất, công tác, chiến đấu mà đào tạo
con người, xem đó là quá trình lĩnh hội độc đáo những kinh
nghiệm xã hội lịch sử, một phương tiện mạnh mẽ để phát
triển nhân cách mỗi người.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại và nhà giáo
dục lớn của dân tộc ta, người thầy trực tiếp tổ chức, giáo
dục, rèn luyện quân đội ta. Trong những di sản tư tưởng
giáo dục của Người có tư tưởng “thống nhất giữa lí luận
và thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với
gia đình và xã hội” cũng là nguyên lí giáo dục của nền
giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tác giả Phạm Viết Vượng quan niệm “THSP” là
“Hình thức thứ nhất là tổ chức cho sinh viên thực hành
ngay trong trường sư phạm và trong các trường thực
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hành” [6]. Các hoạt động này có thể tiến hành trong một
thời gian dài, có kế hoạch và dễ kiểm soát, khi cần có thể
lặp lại các bài luyện tập cho đến khi thuần thục.
Từ điển Giáo dục học Quân sự quan niệm: “Thực
hành, hình thức tổ chức dạy học, trong đó người học vận
dụng kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ mà lí thuyết
và thực tiễn đặt ra, nhằm hình thành và rèn luyện KN, kĩ
xảo, các phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ cần thiết, mở
rộng tầm hiểu biết, bồi dưỡng hứng thú khoa học cũng
như hứng thú nghề nghiệp cho học viên” [7; tr 296].
Khoản 2, điều 3 Luật Giáo dục (2005) xác định:
“Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lí
học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản
xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết
hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội” [8; tr 8].
Nguyên lí đó nhằm đảm bảo cho mục đích, mục tiêu
GD-ĐT con người phát triển toàn diện và có chất lượng
cao, đồng thời là văn bản pháp lí định hướng, chỉ dẫn mọi
hoạt động GD-ĐT. Từ những nghiên cứu trên đây có thể
khái quát: “THSP là một hình thức tổ chức dạy học ở các
trường sĩ quan quân đội, trong đó người học vận dụng
hệ thống kiến thức, KN, kinh nghiệm đã lĩnh hội vào việc
giải quyết những nhiệm vụ huấn luyện (dạy học); nhằm
hình thành và rèn luyện các KN, các phẩm chất chuyên
môn nghiệp vụ cần thiết, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp
quân sự khi ra trường”.
2.1.4. Quản lí hoạt động thực tập sư phạm của học viên
ở các trường sĩ quan quân đội theo định hướng phát triển
năng lực
Quản lí hoạt động THSP của học viên ở các trường sĩ
quan quân đội theo định hướng phát triển năng lực là hệ
thống các biện pháp tác động để điều khiển, điều hành
một cách khoa học, hợp quy luật các hoạt động THSP
góp phần rèn luyện, phát triển năng lực sư phạm theo
nghề nghiệp tương lai của người học.
Mục tiêu quản lí hoạt động THSP là hình thành, rèn
luyện, phát triển năng lực dạy học, năng lực tổ chức các
hoạt động giáo dục huấn luyện của người sĩ quan tương
lai. Người sĩ quan tương lai cần phải có kiến thức vững
về chuyên môn, KN sư phạm, KN giao tiếp sư phạm. Họ
đảm đương nhiệm vụ dạy lí thuyết và thực hành, giáo
dục, huấn luyện bộ đội ở nhiều môi trường khác nhau.
Năng lực sư phạm của họ là điều kiện cần thiết để hoạt
động nghề có hiệu quả. Trong cấu trúc năng lực của
người sĩ quan có các thành tố như tri thức và KN chuyên
môn khoa học- công nghệ, năng lực sư phạm... Năng lực
của họ được hình thành thông qua đào tạo, bồi dưỡng và
hoạt động thực tiễn nghề nghiệp, trong đó, thông qua
THSP là quan trọng. Khi học viên tiến hành giải quyết
các nhiệm vụ THSP có nghĩa là họ phải đóng vai để làm
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công việc mới với vị thế mới mà những cái này họ đã
chưa được trải nghiệm hoặc mới chỉ được biết trong khi
học. Họ phải huy động tất cả những gì đã được trang bị
vào thực hiện và xử lí một cách độc lập, linh hoạt, sáng
tạo vào tình huống sư phạm qua đó, có được những hiểu
biết mới, nuôi dưỡng lòng khát khao tìm kiếm, khám phá,
niềm say mê với hoạt động thực tiễn sư phạm và ý thức,
thói quen làm việc độc lập, sáng tạo ở họ.
Mục đích quản lí THSP là hình thành, phát triển năng
lực tư duy sư phạm dạy học, kĩ xảo, KN giao tiếp, ứng
xử sư phạm, phong thái sư phạm góp phần phát triển
năng lực chỉ huy, quản lí, tổ chức các hoạt động giáo dục,
huấn luyện của người sĩ quan tương lai.
Chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo quản lí hoạt động THSP là
các khoa, cơ quan đào tạo, giảng viên, cán bộ quản lí,
trong đó giảng viên là chủ thể trực tiếp chỉ đạo, hướng
dẫn, điều khiển hoạt động THSP của học viên trong quá
trình đào tạo.
Đối tượng quản lí THSP là tất cả các lực lượng tham
gia vào quá trình THSP bao gồm: Khoa, cơ quan phục
vụ, đảm bảo, đơn vị quản lí học viên (hệ, tiểu đoàn, đại
đội, lớp, tổ), giảng viên, học viên.
Nội dung quản lí: quản lí thực hiện quy chế GD-ĐT
nói chung và quy chế, quy định THSP nói riêng của Nhà
trường; quản lí kế hoạch hoạt động THSP; quản lí việc tổ
chức THSP; quản lí việc đánh giá kết quả THSP; quản lí
các điều kiện bảo đảm phục vụ cho THSP.
Phương pháp quản lí hoạt động THSP: Sử dụng đồng
bộ nhiều phương pháp quản lí, song cần tập trung vào các
phương pháp chủ yếu, đó là: Phương pháp hành chính
quân sự; phương pháp giáo dục, thuyết phục, nêu gương;
phương pháp kích thích bằng vật chất, tinh thần.
2.2. Đặc điểm thực tập sư phạm ở các trường sĩ quan
quân đội
2.2.1. Thực hành sư phạm trong trường sĩ quan quân đội
chịu sự chi phối của mục tiêu đào tạo sĩ quan
Mục tiêu đào tạo các trường sĩ quan là những cán bộ
có trình độ đại học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt
đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có
phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học xã hội và
nhân văn, những kiến thức về chính trị, quân sự, văn hóa,
xã hội cần thiết và năng lực công tác tương xứng với chức
danh và học vấn; có sức khỏe tốt và khả năng phát triển
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân
Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện đại. Điều đó đặt ra yêu cầu khách quan của việc phát
triển năng lực của người học.
Mục tiêu đó phản ánh tập trung nhất phẩm chất, năng
lực mà người học cần phải có. Sự chi phối tác động của
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mục tiêu đào tạo đến THSP là hình thành và phát triển
kiến thức, KN, kinh nghiệm công tác cho học viên; xác
định chương trình nội dung, quy trình đào tạo, huy động
lực lượng, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất cho quá trình
đào tạo. Mục tiêu đào tạo quy định mục tiêu cụ thể của
từng môn học, phần học; xác định hệ thống tri thức, KN,
kĩ xảo, nhiệm vụ nhận thức, giới hạn phạm vi từng môn
học nhằm đạt mục đích, yêu cầu đào tạo.
2.2.2. Thực tập sư phạm là nội dung thuộc chương trình
đào tạo gắn bó chặt chẽ với các yếu tố khác của quá trình
đào tạo ở các trường sĩ quan quân đội
THSP là hoạt động GD-ĐT đặc thù của các trường sĩ
quan quân đội nhằm hình thành, phát triển phẩm chất và
năng lực cần thiết của học viên theo mục tiêu đào tạo đã
đề ra. Do đặc thù của hoạt động huấn luyện, giáo dục
trong quân đội, đội ngũ cán bộ, sĩ quan được đào tạo
không chỉ về kiến thức chuyên môn thuộc các lĩnh vực
lãnh đạo, quản lí, chỉ huy, khoa học - công nghệ quân sự
mà còn cả về nghiệp vụ sư phạm. Vì thế THSP không chỉ
áp dụng đối với học viên đào tạo sư phạm quân sự mà
còn áp dụng đối với đào tạo sĩ quan chỉ huy. THSP ở các
trường sĩ quan có nhiệm vụ hình thành những kiến thức
về dạy học, bồi dưỡng lí tưởng đạo đức và rèn luyện KN
nghiệp vụ, nghệ thuật sư phạm cho học viên. THSP là
hoạt động thực tiễn của học viên trong quá trình đào tạo
nhằm mục đích củng cố và nâng cao nhận thức và lòng
yêu nghề dạy học, áp dụng các kiến thức vào thực tiễn,
rèn luyện KN dạy học. Nội dung THSP đòi hỏi vận dụng
tổng hợp các kiến thức, nghiệp vụ được trang bị vào hoạt
động cụ thể theo từng loại hình công tác huấn luyện, giáo
dục theo nghề nghiệp của người sĩ quan sau khi ra
trường. Việc rèn luyện KN sư phạm được tiến hành trong
suốt quá trình đào tạo và được lồng ghép trong tất cả các
hình thức, phương pháp dạy học, giáo dục. Hoạt động
thực hành không chỉ được thực hiện ở những môn học và
các hoạt động mang tính nghiệp vụ như: học tập các môn
Lí luận dạy học, Tâm lí học, Giáo dục học, mà còn được
thực hiện trong thực hành huấn luyện chiến kĩ thuật quân
sự trên thao trường, bãi tập, các bài tập thực hành, các
hoạt động chính trị - xã hội, hoạt động công tác đảng,
công tác chính trị…
2.2.3. Thực tập sư phạm diễn ra trong môi trường giáo
dục - đào tạo, môi trường quân sự với những quy định
chặt chẽ, nghiêm ngặt của điều lệnh, kỉ luật quân đội
Các trường sĩ quan quân đội đồng thời là một đơn vị
quân đội. Mọi hoạt động của Nhà trường cũng như của
mỗi học viên đều chịu sự quy định một cách nghiêm ngặt
của điều lệnh quân đội, pháp luật Nhà nước, điều lệ công
tác nhà trường. Theo đó, hoạt động học tập, rèn luyện của
học viên có tổ chức lãnh đạo, chỉ huy một cách chặt chẽ.
Các chế độ quy định, điều lệnh hàng ngày được tổ chức
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một cách nghiêm ngặt, giúp cho học viên thực hiện hành
động một cách chính xác, thuần thục, rèn luyện thói quen
sẵn sàng khắc phục khó khăn, vượt qua các trở ngại và
thực hiện một cách tích cực và sáng tạo các yêu cầu, nhiệm
vụ, nội dung học tập rèn luyện theo mục tiêu yêu cầu đào
tạo. Nắm vững đặc điểm này, việc quản lí THSP phải phát
huy sức mạnh của nền nếp kỉ luật và quản lí kỉ luật để xây
dựng cho mỗi học viên thói quen chấp hành các quy chế,
quy định. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, hoạt động học
tập của học viên trong môi trường sư phạm quân sự
thường diễn ra với cường độ cao. Họ không chỉ học tập
trên hội trường mà còn phải trực tiếp huấn luyện kĩ, chiến
thuật, diễn tập, hành quân dã ngoại. Vì vậy, trong quản lí
THSP cần phải kết hợp chặt chẽ đồng bộ các biện pháp
quản lí học viên. Việc duy trì nghiêm mọi sinh hoạt và hoạt
động của đơn vị theo điều lệnh; phát huy sức mạnh của tổ
chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, hội đồng
quân nhân trong việc giáo dục quản lí học viên là nhân tố
quan trọng, tạo điều kiện hình thành ở họ thái độ tích cực
trong thực hiện nhiệm vụ, thói quen đi vào khuôn khổ theo
những yêu cầu quy định của điều lệnh quân đội và THSP.
2.3. Năng lực cần hình thành cho học viên trong hoạt
động thực tập sư phạm (qua soạn bài giảng) ở các
trường sĩ quan quân đội
Năng lực có hai loại: năng lực chung và năng lực
riêng. Theo chủ đề của bài viết, năng lực cần hình thành
cho học viên thuộc năng lực riêng. Năng lực này do
THSP, qua việc “soạn bài giảng” mà có, gọi là năng lực
soạn bài. Năng lực này được thể hiện qua các KN cụ thể:
- Nghiên cứu tài liệu giảng dạy các môn học. Học viên
biết nghiên cứu giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo
xác định các nội dung dạy học cho mỗi chương, mỗi phần,
mục… và được cụ thể hoá ở mỗi bài học, tiết học.
- Soạn bài và chuẩn bị cho lên lớp. Học viên thực hiện
quy trình soạn giáo án lí thuyết cũng như thực hành. Với
sự hướng dẫn của giảng viên, học viên soạn giáo án theo
mẫu viết đề cương bài giảng và chuẩn bị phương tiện,
thiết bị cùng các điều kiện khác cho quá trình lên lớp. Bài
soạn không phải là chép lại giáo trình, sách giáo khoa mà
bài soạn phải xác định được từng hoạt động, thao tác mà
người dạy cũng như học cần thực hiện để khám phá, lĩnh
hội khái niệm. Bài soạn với những nội dung khoa học về
chuyên môn đã được xử lí về mặt sư phạm để dựa theo
đó, học viên tiến hành tổ chức quá trình dạy học.
- Sử dụng ngôn ngữ nói và viết. Dù phương tiện thiết
bị dạy học có hiện đại và hợp lí đến đâu thì giảng viên
vẫn phải sử dụng ngôn ngữ trong việc tổ chức, thiết kế
và thi công bài học. Trong THSP, học viên rèn luyện để
biểu đạt rõ ràng và mạch lạc ý nghĩ và tình cảm của mình
bằng ngôn ngữ chính xác, trong sáng, giàu hình ảnh và
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dễ hiểu, biết trình bày một nội dung sâu sắc bằng những
hình thức giản dị, rõ ràng.
- Giao tiếp ứng xử sư phạm. Qua thực hành bài giảng,
rèn luyện học viên phong thái sư phạm. Thao tác, đi lại
trong lớp học phù hợp, tránh những động tác thừa trong
giờ dạy; khả năng quan sát đối tượng, theo dõi mọi diễn
biến trong nhận thức và tình cảm, làm chủ được mọi tình
huống phát sinh. Đây là yêu cầu rất cần thiết cho cán bộ,
sĩ quan trong các hoạt động quản lí, chỉ huy.
- Viết, vẽ trên bảng: Đây là KN mà học viên dành
nhiều thời gian luyện tập để giáo án bảng được trình
bày một cách khoa học và thể hiện rõ nội dung cơ bản
của bài dạy.
- Sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học: KN sử
dụng được các phương tiện dạy học phổ biến như dùng
các mô hình, bản vẽ, phim và máy chiếu Overhead, máy
chiếu đa năng, máy tính và các thiết bị kết nối máy tính.
Học viên phải biết cách rèn luyện những cách thức khác
nhau để sử dụng được phương tiện dạy học hiện đại sao
cho trở nên thiết thực, đảm bảo tính sáng tạo. Đối với các
bài dạy thực hành, học viên có cơ hội thử nghiệm KN
nghề với vị thế là người dạy nghề cho người khác.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả bài học và rút kinh
nghiệm. Biết nhận xét đánh giá bài dạy để tự hoàn thiện
bản thân, đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm với
đồng nghiệp. Qua soạn các bài kiểm tra, tổ chức và đánh
giá kết quả kiểm tra mà học viên sẽ rèn luyện được KN
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của quân nhân thuộc
quyền. Cũng thông qua công việc này, học viên biết nhìn
nhận lại chính bản thân mình để có cố gắng nhiều hơn.
- Lãnh đạo, quản lí: Thực hành bài giảng không chỉ
là điều kiện rèn luyện các KN huấn luyện, giáo dục, bộ
đội mà còn là môi trường thuận lợi để họ vận dụng những
hiểu biết về tâm lí học, giáo dục học vào tổ chức hoạt
động giáo dục ở đơn vị. Qua đó sẽ rèn luyện được các
KN lãnh đạo, quản lí các hoạt động giáo dục. Trong quá
trình thực hành bài giảng, học viên được trực tiếp đứng
ra tổ chức, chỉ đạo các hoạt động giáo dục khác. Vì vậy,
họ sẽ có cơ hội và điều kiện để rèn luyện các KN sư phạm
cần thiết. KN hiểu học sinh trong quá trình giáo dục như
hiểu được đặc điểm nhận thức, tình cảm cũng như các
đặc điểm tâm lí khác của bộ đội.
Các KN chỉ huy, quản lí, biết cách phối hợp hoạt
động với các lực lượng để tiến hành các hoạt động huấn
luyện, giáo dục. Biết cách theo dõi thường xuyên quá
trình học tập của tập thể và của từng cá nhân để uốn nắn
các sai lệch trong quá trình học tập. Bằng thực hành bài
giảng học viên sẽ chọn được cách vận dụng lí luận giáo
dục như nội dung, các hình thức, phương pháp và nguyên
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tắc giáo dục để không những hoàn thành công việc được
giao mà còn củng cố, bổ sung những tri thức đã lĩnh hội.
Quá trình giải quyết các nhiệm vụ thực hành bài
giảng, sẽ làm phát triển được năng lực quản lí cho học
viên như: biết lấy thông tin, kế hoạch hoá, tổ chức, lãnh
đạo - chỉ đạo thực hiện và kiểm tra đánh giá. Biết lập các
kế hoạch cho hoạt động dạy học cũng như giáo dục. Biết
xây dựng được lịch trình dạy học cũng như các loại kế
hoạch hoạt động. KN chỉ đạo, điều hành, tập làm quen
với việc điều hành công việc trong nhóm, trong hoạt
động của tập thể đơn vị.
3. Kết luận
Thực hành sư phạm là một hình thức tổ chức dạy học
ở các trường sĩ quan quân đội, trong đó người học vận
dụng hệ thống kiến thức, KN, kinh nghiệm đã lĩnh hội vào
việc giải quyết những nhiệm vụ huấn luyện (dạy học);
nhằm hình thành và rèn luyện các KN, các phẩm chất
chuyên môn nghiệp vụ cần thiết, đáp ứng yêu cầu nghề
nghiệp quân sự khi ra trường. Đời sống KT-XH luôn
không ngừng vận động, phát triển, nhiệm vụ xây dựng
Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ, từng bước hiện đại trong giai đoạn hiện nay làm nảy
sinh những vấn đề mới trong GD-ĐT đối với các trường
sĩ quan quân đội. Điều đó có nghĩa là những vấn đề thực
tiễn mới cần phải có sự nghiên cứu làm rõ về mặt lí luận,
trên cơ sở đó có những giải pháp mới đáp ứng sự phát triển
không ngừng của thực tiễn đặt ra.
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