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CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4
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Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY
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Abstract: Industry revolution 4.0 has been impacting strongly on all areas of life, including
Education and Training. Innovating teaching methods is one of the important measures to deploy
and apply the results of the industrial revolution 4.0 to improve the quality of education and training
to meet the requirements of building the Army in the new situation. In this article, we study and
propose ways to innovate teaching methods in military schools under the effects of the industrial
revolution 4.0.
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Cho đến nay, thế giới đã trải qua 4 cuộc CMCN:
CMCN lần thứ nhất (1784); CMCN lần thứ 2 (1870);
CMCN lần thứ 3 (1969) và hiện nay là CMCN lần thứ 4
trên nền tảng của CMCN lần thứ 3. Cuộc cách mạng này
đã và sẽ hình thành những công nghệ giúp xóa nhòa ranh
giới giữa các lĩnh vực vật lí, số hóa và sinh học, trên tất
cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó có GD-ĐT.
Thực chất của CMCN 4.0 là dựa trên nền tảng công
nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để
tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; những công
nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D,
công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ
tự động hóa, người máy... Việc áp dụng rộng rãi những
tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông ICT, như
IoT, điện toán đám mây, công nghệ thực tế - ảo vào hoạt
động sản xuất công nghiệp đã làm mờ đi ranh giới giữa
thế giới thực và thế giới ảo.
Trong CMCN 4.0, PPDH sẽ bị tác động mạnh mẽ và
toàn diện, PPDH truyền thống sẽ được thay thế bởi PPDH
hiện đại; phương tiện dạy học hiện đại sẽ chi phối rất lớn
đến hiệu quả dạy học; vai trò của giảng viên và năng lực
sư phạm của giảng viên trong sử dụng các PPDH đều có
những thay đổi để theo kịp sự phát triển của trình độ người
học và mục tiêu, đào tạo của nhà trường. CMCN 4.0 làm
thay đổi bản chất quá trình dạy học: PPDH chuyển từ
truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất, phát triển
năng lực người học, hay là tổ chức một nền giáo dục mở,
thực học, thực nghiệp; chuyển hướng phát triển GD-ĐT từ
chủ yếu theo số lượng sang chú trọng cả số lượng, chất
lượng và hiệu quả; chuyển từ chỉ chú trọng giáo dục nhân
cách nói chung sang kết hợp giáo dục nhân cách với phát
huy tốt tiềm năng của cá nhân; chuyển từ quan niệm cứ có
kiến thức là có năng lực sang quan niệm kiến thức là yếu

1. Mở đầu
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) là
cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử nhân loại,
diễn biến rất nhanh, có tác động sâu sắc đến tất cả các
lĩnh vực trên phạm vi toàn thế giới, đặt ra nhiều cơ hội và
thách thức đối với Việt Nam nói chung và hoạt động GDĐT nói riêng, đặc biệt là GD-ĐT trong các nhà trường
quân đội với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong
tình hình mới.
Phương pháp dạy học (PPDH) là thành tố quan trọng
của quá trình dạy học, có tác động mạnh mẽ đến tính tích
cực nhận thức của học viên và kết quả quá trình dạy học.
Vì vậy, đổi mới PPDH trước những tác động của CMCN
4.0 là thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo. Đây là xu
hướng phù hợp với quan điểm của Đảng ta xác định trong
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ
tám (khóa XI): “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ
yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực
và phẩm chất người học” [1]; “Tiếp tục đổi mới mạnh
mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại phát
huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến
thức, kĩ năng của người học khắc phục lối truyền thụ áp
đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học,
cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học
tự cập nhật tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực” [1].
Bài viết trình bày phương hướng đổi mới PPDH ở
các nhà trường quân đội - một trong những biện pháp
quan trọng để triển khai, ứng dụng thành quả CMCN 4.0,
nâng cao chất lượng GD-ĐT đáp ứng yêu cầu xây dựng
quân đội trong tình hình mới.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
4 và những vấn đề đặt ra đối với phương pháp dạy học
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tố quan trọng của năng lực. CMCN 4.0 đòi hỏi người học
chuyển từ việc tiếp thu kiến thức thụ động sang hình thành
năng lực vận dụng sáng tạo, linh hoạt, tăng khả năng thích
nghi, giải quyết vấn đề, tư duy độc lập, tư duy phản biện;
Kho tài liệu của người học không còn gói gọn trong sách
vở mà thông qua nhiều kênh: internet, mạng xã hội, tương
tác cộng đồng… Những thay đổi trên sẽ đặt ra những thách
thức, những vấn đề cho đổi mới PPDH; theo đó PPDH sẽ
linh hoạt hơn, phù hợp hơn với không gian, thời gian và
nhu cầu phát triển của người học. Đặc biệt, PPDH hướng
đến sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, công nghệ
hiện đại.
Dưới tác động của cuộc CMCN 4.0 và sự phát triển
của khoa học quân sự, điều kiện tác chiến của quân đội
luôn thay đổi, làm cho mô hình năng lực người lãnh đạo
chỉ huy cũng có sự phát triển mới. PPDH truyền thống
hiện nay đã bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định, đòi
hỏi phải có cách tiếp cận mới trong đổi mới PPDH. Do
vậy, đổi mới PPDH ở các nhà trường quân đội không chỉ
trang bị kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo mà còn thực hiện được
mục tiêu hình thành ở người học phương pháp tự học,
bồi dưỡng hứng thú, tinh thần sáng tạo, đây là con đường
để người cán bộ sĩ quan ở đơn vị luôn tự hoàn thiện phẩm
chất và năng lực của bản thân.
Hơn nữa, cùng với sự phát triển nhanh chóng của
khoa học kĩ thuật quân sự, đồng thời có một khối lượng
lớn tri thức khoa học hiện đại cần phải trang bị cho học
viên (HV), trong khi đó, thời gian đào tạo không thay đổi.
Do vậy, đổi mới PPDH ở các nhà trường quân đội hướng
vào việc phát triển kĩ năng nghề nghiệp, năng lực hành
động, năng lực thực hiện cho HV.

- PPDH gắn liền với các ngành nghề quân sự, với
thực tiễn xây dựng và chiến đấu của quân đội. Đặc điểm
này phản ánh rõ tính đặc thù của mục tiêu, đào tạo trong
các nhà trường quân đội, phản ánh tính thực tiễn xây
dựng và chiến đấu của quân đội đối với quá trình dạy
học; phản ánh nguyên lí PPDH phải mang tính mục đích,
tính thực tiễn cao.
- PPDH phải bao gồm một hệ thống phức hợp các cách
thức, biện pháp, thủ thuật dạy học đa dạng, phong phú.
Tính đa dạng của các PPDH phản ánh tính chất phức tạp
nhiều mặt, nhiều bậc, nhiều đối tượng của các nhà trường
quân đội. Nó đòi hỏi việc lựa chọn, sử dụng các PPDH linh
hoạt, sáng tạo trong những tình huống, điều kiện sư phạm
cụ thể của từng trường, từng quân binh chủng.
- PPDH phải nhằm đẩy mạnh tối đa hoạt động tư duy
của người học. Điều này nói lên tính đặc thù của đối
tượng cũng như nội dung, cường độ dạy học trong các
trường quân đội.
- PPDH trong các nhà trường quân đội tiếp cận dần
các phương pháp của từng môn khoa học tương ứng, đòi
hỏi cách thức dạy học ở các nhà trường quân đội phải
nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ “dạy phương pháp” cho
người học.
- PPDH ở các nhà trường quân đội hiện nay phải gắn
liền với phương tiện kĩ thuật dạy học hiện đại. Đó là sự gắn
bó mật thiết giữa hai nhân tố của một quá trình dạy học
nhằm cùng thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ dạy học đặt
ra trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của khoa học và công
nghệ. Nó đòi hỏi mỗi bước đi của việc cải tiến, hoàn thiện
các PPDH phải gắn chặt với việc cải tiến, hiện đại hoá và sử
dụng tối ưu các phương tiện kĩ thuật dạy học.
Những đặc điểm cơ bản của các PPDH ở các nhà
trường quân đội là yếu tố tác động đến việc thực hiện đổi
mới PPDH trước những tác động của CMCN 4.0.
2.2.2. Thực trạng phương pháp dạy học ở các nhà trường
quân đội hiện nay
Trong những năm qua, các nhà trường quân đội đã có
những chuyển biến tiến bộ, đã: “đào tạo, bồi dưỡng được
một số lượng cán bộ và nhân viên chuyên môn, kĩ thuật
các loại, đáp ứng được một phần quan trọng yêu cầu về
số lượng và từng bước nâng cao chất lượng. Phần lớn sĩ
quan tốt nghiệp ra trường đã đảm nhiệm được chức vụ
ban đầu, có khả năng phát triển lên chức vụ tiếp theo, có
bản lĩnh chính trị vững vàng trước tình hình phức tạp, có
trình độ kiến thức tương đối cơ bản và có năng lực hoàn
thành các nhiệm vụ được giao” [1].
Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ mới, “chất lượng
và hiệu quả bồi dưỡng cán bộ còn thấp”, trong đó “phương
pháp đào tạo còn giản đơn, nặng về truyền thụ lí thuyết,
nguồn thông tin khoa học hạn hẹp, thời gian thực hành chưa

Đây là những khó khăn, thách thức đặt ra đối với đổi
mới GD-ĐT nói chung và đổi mới PPDH ở các nhà
trường quân đội nói riêng hiện nay, đòi hỏi cần phải có
những biện pháp đồng bộ mang lại hiệu quả cao góp phần
nâng cao chất lượng GD-ĐT.
2.2. Đặc điểm và thực trạng phương pháp dạy học ở
các nhà trường quân đội hiện nay
2.2.1. Đặc điểm phương pháp dạy học ở các nhà trường
quân đội
Quá trình dạy học ở các nhà trường quân đội về bản
chất là một quá trình nhận thức có tính chất nghiên cứu
của người học được tổ chức trong những điều kiện sư
phạm nhất định. Song, khác với các nhà trường ngoài
quân đội, nhà trường quân đội có nhiệm vụ định hướng
cho HV theo con đường binh nghiệp, trau dồi cho họ một
nghề nghiệp quân sự nhất định, đào tạo họ thành những
chuyên gia trên các lĩnh vực của hoạt động quân sự. Vì
vậy, ngoài những đặc điểm chung, PPDH ở nhà trường
quân đội thể hiện rõ những đặc điểm sau:
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hợp lí”. Có thể nói, trong thực tiễn dạy học ở các nhà trường
quân đội, vẫn còn có sự xem nhẹ nhân tố phương pháp, chưa
thấy hết được tầm quan trọng của nó; trong việc phân loại,
lựa chọn và sử dụng các phương pháp còn thiếu những cơ
sở khách quan, chưa bám sát và vận dụng được những thành
tựu hiện đại của khoa học giáo dục, chưa quán triệt được tư
tưởng công nghệ hoá quá trình đào tạo.
Để tìm hiểu thực trạng PPDH ở các nhà trường quân
đội hiện nay, chúng tôi đã tiến hành điều tra 530 HV (120
HV Trường Sĩ quan Lục quân 1; 120 HV Trường Sĩ quan
Lục quân 2; 120 HV Trường Sĩ quan Chính trị; 120 HV
Học viện Chính trị; 50 HV Trường Quân sự Quân khu 7).
Khi được hỏi về việc sử dụng PPDH hiện nay ở nhà
trường, có 26,6% số HV cho rằng PPDH chưa phù hợp;
trong đó, 37,4% HV cho rằng, giảng viên ít sử dụng các
phương tiện dạy học hiện đại; 76,6% HV đồng ý nhận
định PPDH kém linh hoạt, sáng tạo; 45,7% số HV cho
rằng việc kết hợp các PPDH của giảng viên còn hạn chế.
Mặt khác, khi điều tra mức độ hứng thú của HV đối
với PPDH của giảng viên trong nhà trường, chúng tôi thấy,
25,1% số lượng HV thích PPDH theo cách đọc cho HV
ghi chép rồi phân tích sâu; 45,7% HV thích cách phân
tích rồi rút ra kết luận cho HV ghi nội dung có thích; đồng
thời, có 60,7% HV thích giảng viên giảng dạy theo cách
thức phân tích để HV tự rút ra kết luận và ghi chép; 79,2%
HV thích cách hướng dẫn để HV tự nghiên cứu, tự thu
hoạch nội dung trong tài liệu, giáo trình; 66,8% HV thích
giảng viên tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học
hiện đại trong dạy học (xem bảng).
Ngày nay, trước ngưỡng cửa của cuộc CMCN 4.0,
trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số - kỉ nguyên
vạn vật được kết nối thông qua mạng internet; cuộc cách
mạng hướng tới việc tạo ra những con người có năng lực tư
duy, sáng tạo, đổi mới, có kĩ năng phân tích, tổng hợp thông
tin, có khả năng làm việc độc lập và ra quyết định trên cơ sở
phân tích các chứng cứ và dữ liệu. Đặc biệt, trong chiến lược
phát triển GD-ĐT trong quân đội giai đoạn 2011-2020, Bộ
Quốc phòng xác định mục tiêu, yêu cầu phát triển GD-ĐT
trong quân đội là: đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến cơ
bản, vững chắc về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo và

nghiên cứu khoa học. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên
chuyên môn kĩ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt
đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có tư
duy sáng tạo, có trình độ, kiến thức quân sự, chính trị, khoa
học, chuyên môn kĩ thuật, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong
điều kiện chiến tranh công nghệ cao.
Chính vì vậy, PPDH được xem là một nhân tố quan
trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả đào
tạo. Vấn đề đổi mới PPDH, đi trước, đón đầu, khắc phục
khó khăn, tận dụng thành quả của CMCN 4.0 nhằm nâng
cao chất lượng GD-ĐT đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã trở nên cấp thiết,
thu hút sự chú ý của các nhà sư phạm, các giảng viên và
cán bộ quản lí giáo dục.
2.3. Phương hướng đổi mới phương pháp dạy học ở
các nhà trường quân đội trước tác động của CMCN 4.0
Từ yêu cầu cấp thiết đổi mới PPDH ở các nhà trường
quân đội trước những tác động của CMCN 4.0; từ đặc
điểm và thực trạng PPDH hiện nay; từ sự phát triển của
mục tiêu, nội dung GD-ĐT của các nhà trường quân đội
trong thời gian tới, phương hướng cơ bản của đổi mới
PPDH trong các nhà trường quân đội cần tập trung là:
2.3.1. Phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, độc lập,
sáng tạo và năng lực tự học của học viên trong học tập,
nghiên cứu các môn học
Thực hiện phương hướng này cần chú ý: phối hợp
các nhóm PPDH cơ bản và các phương pháp cụ thể một
cách tối ưu trong dạy học các môn học. Trong giảng dạy
các môn khoa học xã hội và nhân văn, có thể sử dụng
hợp lí PPDH thuyết trình và PPDH nêu vấn đề - nghiên
cứu, hoặc kết hợp giữa phương pháp thuyết trình với
phương pháp trực quan...
Đối với các loại môn học nói chung, cần tăng cường
các phương pháp khác như bài tập thực hành, nghiên cứu
vận dụng phương pháp trò chơi đóng vai, Graph dạy học,
dạy học hợp tác... nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức
của HV. Lôi cuốn HV vào quá trình luyện tập, vận dụng
những điều đã học vào xử lí các tình huống đa dạng của
thực tiễn hoạt động quân sự; bồi dưỡng cho HV phương

Đánh giá mức độ hứng thú của HV đối với PPDH của giảng viên
Mức độ
Nội dung
Thích
Không thích
SL
%
SL
%
Đọc cho HV ghi chép rồi phân tích sâu
133
25,1
397
74,9
Phân tích rồi rút ra kết luận cho HV ghi
247
45,7
288
54,3
Phân tích và để HV tự rút ra kết luận, tự ghi chép
322
60,7
208
39,3
Hướng dẫn để HV tự nghiên cứu, tự thu hoạch trong tài liệu 420
79,2
110
20,8
Tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại.
354
66,8
176
32,2
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Không ý kiến
SL
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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pháp tự học, tự nghiên cứu; thông qua dạy học các môn
học, cần hình thành cho HV phương pháp nghiên cứu của
môn học đó.
2.3.2. Góp phần rèn luyện kĩ năng thực hành nghề nghiệp
cho học viên
Để thực hiện những điều đó, cần chú ý: xác định rõ
mục tiêu đào tạo của nhà trường, của khoa, của môn học
thực sự cụ thể về tri thức, về kĩ năng, đặc biệt là năng lực
thực hành nghề nghiệp. Trang bị cho HV một hệ thống
tri thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành, hướng các tri thức
đó vào việc rèn luyện cho họ hệ thống kĩ xảo, kĩ năng
liên quan đến nghề nghiệp từ thấp đến cao, từ giản đơn
đến phức tạp và theo những quy trình nhất định.
Khi giảng lí thuyết và các môn lí luận, cần sử dụng
xen kẽ các tình huống dạy học, đòi hỏi người học phải
vận dụng lí thuyết vào giải quyết các nội dung thực tiễn
nghề nghiệp; tập cho HV cách lập luận và vận dụng tổng
hợp các tri thức lí thuyết trong các tình huống nghề
nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho HV ghi nhớ tri thức
thông qua thực hành, vận dụng tri thức đó vào hoạt động
nghề nghiệp tương lai.
2.3.3. Từng bước rèn luyện phương pháp học tập của học
viên ngày càng thống nhất với phương pháp nghiên cứu
khoa học, gắn các đề tài nghiên cứu của học viên với
thực tiễn quân sự
Dạy học và nghiên cứu khoa học là hai hoạt động có
sự thống nhất chặt chẽ với nhau, đan xen nhau trong quá
trình dạy học, là hai chức năng cơ bản của các nhà trường
quân đội. Vì vậy, để thực hiện phương hướng này, cần gắn
hoạt động dạy học với nghiên cứu khoa học trong nhà
trường, tạo phong trào nghiên cứu khoa học trong HV, tổ
chức vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên
và HV vào góp phần thúc đẩy sự phát triển của thực tiễn
quân sự ngay tại nhà trường cũng như của các đơn vị có
liên quan. Tổ chức thông báo, trình bày những công trình
nghiên cứu khoa học, những tri thức, quan điểm, lí thuyết
mới cho HV trong quá trình dạy học các môn học, khuyến
khích họ nhận xét, đánh giá, phê phán.
2.3.4. Đổi mới các phương tiện kĩ thuật và ứng dụng các
thành tựu của công nghệ thông tin trong dạy học
Đây là xu hướng phổ biến của nhà trường hiện đại
trong thời đại CMCN 4.0, nhằm để tiết kiệm thời gian,
giảm nhẹ cường độ lao động dạy học, gây hứng thú cho
HV, tạo điều kiện tăng dung lượng và chất lượng thông tin
trong một đơn vị thời gian nhất định, nâng cao hiệu quả sử
dụng các phương pháp và chất lượng, hiệu quả dạy học.
Để thực hiện phương hướng này, cần phải có chủ trương
đào tạo nguồn nhân lực vừa đại trà, vừa chuyên sâu, đáp ứng
nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; tăng
cường cơ sở vật chất có trọng tâm, trọng điểm, khai thác sử

dụng có hiệu quả các thành tựu của công nghệ thông tin
trong dạy học các môn học và nghiên cứu sử dụng các phần
mềm dạy học; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin
nhằm đổi mới PPDH trong hình thức bài giảng, thực hành
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HV. Đồng thời, phát
huy sức mạnh tổng hợp, tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo cho
việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới PPDH
các môn học một cách hiệu quả nhất.
3. Kết luận
Ngày nay, trước sự phát triển của CMCN 4.0 và đòi
hỏi của chất lượng nguồn nhân lực cũng như của nhiệm
vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
ngày càng cao, việc đổi mới PPDH là một tất yếu. Chính
vì vậy, cần nhận thức đầy đủ hơn về sự tác động của
CMCN 4.0 đến lĩnh vực giáo dục nói chung và GD-ĐT
trong các nhà trường quân đội nói riêng. Để theo kịp xu
thế mới này, các nhà trường quân đội cần khắc phục khó
khăn, tận dụng thời cơ và thành quả từ CMCN 4.0 để
nâng cao chất lượng dạy học và nghiên cứu khoa học,
đào tạo ra đội ngũ cán bộ chỉ huy, chuyên môn kĩ thuật
chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng
quân đội trong giai đoạn mới.
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