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MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP
MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN
Ngô Đăng Vinh - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Ngày nhận bài: 25/3/2019; ngày chỉnh sửa: 15/4/2019; ngày duyệt đăng: 19/5/2019.
Abstract: National Defense and Security Education is a major compulsory subject in most
universities and colleges throughout the country, which help students form and foster civic
character, quality and competencies, meeting the requirements of national construction and defense
careers. However, at present, most students still consider this subject as only a conditional subject
to consider graduating from college. Therefore, awareness of students in learning National Defense
and Security Education is still inadequate and limit. The article proposes a number of measures to
improve awareness of National Defense and Security Education for students at Nghe An College
of Economics to help them have the right attitude and high sense of learning.
Keywords: Measures, improve the awareness, National Defense and Security, student.
1. Mở đầu
Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) là
môn học bắt buộc chính khóa ở hầu hết các trường đại
học, cao đẳng trong cả nước, được thể hiện rất rõ trong
đường lối giáo dục của đảng và được thể chế hóa bằng
các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, nhằm
giúp cho sinh viên (SV) thực hiện mục tiêu hình thành và
bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân,
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Môn học GDQP&AN góp phần giáo dục toàn diện
cho SV về tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm
tự hào và trân trọng đối với truyền thống chống giặc
ngoại xâm của ông cha ta; có kiến thức cơ bản về đường
lối quân sự của đảng; công tác quản lí nhà nước về quốc
phòng và an ninh; có một số kĩ năng quân sự cần thiết.
Tuy nhiên hiện nay, phần lớn SV vẫn xem
GDQP&AN chỉ là môn học điều kiện để xét tốt nghiệp
ra trường, do đó nhận thức học tập của SV đối với môn
học này còn nhiều bất cập và hạn chế. Từ thực trạng đó,
bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao nhận thức
môn học GDQP&AN cho SV Trường Đại học Kinh tế
Nghệ An, giúp các em có một cái nhìn đúng đắn về môn
học cũng như ý thức học tập, đáp ứng yêu cầu của sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số nét cơ bản về môn học Giáo dục Quốc
phòng và An ninh
2.1.1. Giáo dục Quốc phòng và An ninh
GDQP&AN là môn học bao gồm những kiến thức
khoa học xã hội, nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học
kĩ thuật quân sự và thuộc nhóm các môn học chung. Nội
dung bao gồm các kiến thức cơ bản về đường lối quốc

phòng, quân sự của Đảng, công tác quản lí nhà nước về
Quốc phòng và An ninh; về truyền thống đấu tranh chống
giặc ngoại xâm của dân tộc; về nghệ thuật quân sự Việt
nam và kĩ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu
cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an
ninh nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng, rèn luyện
ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong khoa học cho học sinh,
SV khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như khi ra
ngoài xã hội.
GDQP&AN được Đảng và Nhà nước ta xác định là
một nội dung của nền giáo dục quốc gia, là nội dung cơ
bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, có ý nghĩa
quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới xã
hội chủ nghĩa. GDQP&AN góp phần thực hiện thắng lợi
hai nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng Việt Nam là xây
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Với nhà trường, trong giai
đoạn cách mạng hiện nay, nhiệm vụ chính của
GDQP&AN là trang bị cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, yêu
chủ nghĩa xã hội, hiểu được công sức, sự nghiệp của các
thế hệ ông cha để lại cho con cháu, từ đó sẵn sàng tham
gia thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc có ý nghĩa hết sức
quan trọng.
Đồng thời, GDQP&AN cũng được xác định là môn
học chính khóa trong các trường, lớp đào tạo bậc đại học,
cao đẳng. Với ý nghĩa đó, GDQP&AN trong giai đoạn
hiện nay không chỉ là môn học về kĩ thuật quân sự mà là
một hệ thống kiến thức tổng hợp GDQP&AN, trang bị
cho người học những kiến thức, kĩ năng cơ bản nhất phục
vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung và góp phần giáo
dục về ý thức, trách nhiệm, qua đó hình thành phẩm chất,
đạo đức người chiến sĩ tương lai của thế hệ trẻ đang học
tập trong các nhà trường.
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2.1.2. Hoạt động học tập Giáo dục Quốc phòng và An
ninh
Hoạt động học tập GDQP&AN của SV là quá trình tác
động có mục đích của chủ thể quản lí (cán bộ quản lí, giảng
viên mà đứng đầu là Hiệu trưởng) lên đối tượng quản lí
(người học) bằng các hoạt động cụ thể như: thay đổi nhận
thức về việc học, dạy cách học, xây dựng tập thể lớp học,
tổ chức và quản lí hoạt động học, tạo điều kiện cho việc
học, phối hợp quản lí hoạt động học,... nhằm đào tạo SV
thành những con người phát triển toàn diện, có đạo đức, tri
thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp; đáp ứng yêu cầu
của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hoạt động học tập GDQP&AN nhằm làm thay đổi
nhận thức của SV về việc học ngay từ đầu là chương trình
GDQP&AN sẽ được chia thành các đợt học, các em sẽ
được rèn luyện và học tập trong môi trường quân đội,
tăng cường các hoạt động giáo dục mục đích, động cơ
học tập cho SV, giúp SV nhận thức rõ trách nhiệm và
nghĩa vụ đối với môn học GDQP&AN. Các khoa, bộ
môn, trung tâm GDQP&AN phải tổ chức, quản lí hoạt
động học của SV theo lối khoa học và linh hoạt nhất, phối
hợp với các tổ chức, cá nhân, gia đình SV, giúp cho SV
từng bước lĩnh hội tri thức, kĩ năng vững chắc về nghề
nghiệp để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Mặt khác, hoạt động học tập GDQP&AN của SV là hoạt
động mang tính tự giác, tích cực, chủ động, tự điều khiển
hoạt động nhận thức - học tập của mình nhằm thu nhận,
xử lí và biến đổi thông tin bên ngoài thành tri thức của
bản thân, qua đó người học thể hiện mình, biến đổi mình,
tự làm phong phú những giá trị của mình. Tính tự giác
nhận thức thể hiện ở chỗ người học ý thức đầy đủ mục
đích, nhiệm vụ học tập, qua đó, họ nỗ lực nắm vững tri
thức trong việc lĩnh hội tri thức. Tính tích cực nhận thức
là thái độ cải tạo của chủ thể đối tượng với khách thể
thông qua huy động ở mức độ cao các chức năng tâm lí
nhằm giải quyết những nhiệm vụ học tập. Tính tích cực
nhận thức vừa là mục đích, phương tiện, kết quả của hoạt
động, vừa là phẩm chất hoạt động của cá nhân. Tùy theo
sự huy động những chức năng tâm lí nào và mức độ sự
huy động đó mà có thể diễn ra tính tích cực tái hiện, tính
tích cực tìm tòi, tính tích cực sáng tạo. Tính chủ động
nhận thức là sự sẵn sàng tâm lí hoàn thành những nhiệm
vụ nhận thức - học tập, nó vừa là năng lực, vừa là phẩm
chất tự tổ chức hoạt động học tập cho phép người học tự
giải quyết vấn đề, tự kiểm tra, tự đánh giá hoạt động học
tập của mình. Qua đó, cho phép người học sẵn sàng tâm
lí nhằm hoàn thành những nhiệm vụ nhận thức - học tập.
2.1.3. Nội dung học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh
của sinh viên
Nội dung học tập là cái mà người học tác động vào
nó, phải tiếp nhận và làm việc với nó trong quá trình học

tập. Đối với SV, những kiến thức được giảng viên giảng
dạy trên lớp thường mang tính chất hướng dẫn, tổ chức,
điều khiển. Do đó, SV phải tự học, tự tìm tòi, đọc thêm
sách, tài liệu tham khảo để tăng cường kiến thức.
Chương trình GDQP&AN (Ban hành kèm theo
Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT, ngày 12/9/2012
của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT) đã đề ra các vấn đề sau [1]:
- Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho SV kiến thức cơ bản
về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của
Đảng và Nhà nước; những kĩ năng quân sự, an ninh cần
thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng
vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân
tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn
trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa.
+ Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về đường lối
quân sự của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các
quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn
dân, chiến tranh nhân dân, an ninh nhân dân; đấu tranh,
phòng chống chiến lược ”diễn biến hòa bình” bạo loạn
lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt
Nam trong tình hình mới.
+ Về kĩ năng: Thuần thục trong thao tác các kĩ năng
quân sự cần thiết, biết sử dụng một số loại vũ khí bộ binh,
thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK.
+ Về thái độ: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị
vững vàng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; xây dựng tác
phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỉ luật trong
sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra
công tác.
- Nội dung, chương trình đào tạo: Từ năm học 20132014 đến nay, thực hiện chương trình GDQP&AN cho SV
được ban hành theo Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT,
chương trình gồm 3 học phần, thời lượng 8 tín chỉ, bao gồm:
+ Học phần “Đường lối quân sự của Đảng” (3 tín chỉ):
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học
GDQP&AN; Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ
quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân
dân; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt
Nam; Kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường củng cố
quốc phòng - an ninh; Nghệ thuật quân sự Việt Nam.
+ Học phần “Công tác quốc phòng, an ninh” (2 tín
chỉ): Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo
loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng
Việt Nam; Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ
khí công nghệ cao; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc
phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới
quốc gia; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và
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đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và
tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Những vấn đề
cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an
toàn xã hội; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng
chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
+ Học phần “Quân sự chung và chiến thuật, kĩ
thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)”: Đội ngũ đơn vị và ba
môn quân sự phối hợp; Sử dụng bản đồ địa hình quân sự;
Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh; Thuốc nổ; Phòng
chống vũ khí hủy diệt lớn; Cấp cứu ban đầu vết thương
chiến tranh; Từng người trong chiến đấu tiến công và
phòng ngự; Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC).
- Yêu cầu cần đạt được của SV sau khi học chương
trình GDQP&AN:
+ Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây
dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến
tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển KT-XH
với củng cố quốc phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần
nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
+ Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các
học phần, môn học GDQP&AN, xây dựng niềm tin vào
sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc hiện nay.
+ Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống
chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của
các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa.
+ Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng, an
ninh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào
hoạt động thực tiễn.
+ Hiểu biết một số kĩ năng cơ bản của người chiến sĩ
bộ binh trong huấn luyện và chiến đấu; biết vận dụng các
kĩ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng
thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng.
+ Nắm vững và thành thạo kĩ thuật bắn súng tiểu liên
AK (CKC).
2.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn
học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
2.2.1. Nâng cao nhận thức đối với sinh viên về tầm quan
trọng của môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Nhận thức có vai trò to lớn đối với SV trong chỉ đạo
hoạt động tư duy đến môn học của mình. Chỉ có trên cơ
sở nhận thức đúng thì SV mới xây dựng cho mình động
cơ, thái độ và ý thức trách nhiệm trong học tập môn
GDQP&AN. Mặt khác, để nâng cao chất lượng học tập
GDQP&AN của SV Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
hiện nay cần có sự tham gia của nhiều tổ chức, nhiều lực

lượng; do vậy, cần thống nhất về mặt nhận thức, từ đó
xây dựng ý thức trách nhiệm cho các tổ chức và lực lượng
đó trong tổ chức thực hiện.
Hiện nay, nhận thức về tầm quan trọng của môn học
GDQP&AN của SV còn chậm so với mục tiêu, yêu cầu
môn học và nhiệm vụ GDQP&AN trong tình hình mới.
Vì vậy, nâng cao nhận thức, hoạt động học tập của SV về
tầm quan trọng của môn học GDQP&AN được xem là
nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện không thể thiếu để thực
hiện có hiệu quả hoạt động học tập GDQP&AN của SV
trong Trường. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, làm
cơ sở cho việc thực hiện các giải pháp khác.
Thực chất của giải pháp này là trang bị hệ thống kiến
thức về tầm quan trọng của môn học GDQP&AN cho SV
thông qua sử dụng các hình thức, giải pháp giáo dục để họ
nắm vững, hiểu rõ, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện
trong thực tiễn. Nâng cao nhận thức cho SV cần tập trung
vào các vấn đề như: quan điểm của Đảng, Nhà nước về
GDQP&AN; sự cần thiết phải học tập môn học
GDQP&AN; tầm quan trọng của môn học trong tình hình
các thế lực thù địch đang ra sức chống phá sự nghiệp cách
mạng của nước ta hiện nay; yêu cầu, nội dung, chương
trình của môn học GDQP&AN cho SV... Trên cơ sở nhận
thức thấu đáo, tích cực, năng động, sáng tạo trong thực
hiện các hoạt động học tập môn GDQP&AN, từ đó góp
phần nâng cao ý thức trách nhiệm của SV trong học tập.
Nâng cao nhận thức cho SV về tầm quan trọng của
môn học GDQP&AN có thể được thực hiện bằng nhiều
cách thức, biện pháp khác nhau. Cụ thể, Bộ môn
GDQP&AN của Trường có thể thực hiện bằng các hình
thức, biện pháp như: phổ biến, tuyên truyền quan điểm,
chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng, Nhà nước; thông
qua buổi chào cờ, sinh hoạt tập trung; thông qua trao đổi,
chia sẻ giữa các cán bộ, giảng viên với SV và thông qua
hình thức tự học, tự nghiên cứu...
Như vậy, để giáo dục nâng cao nhận thức cho SV về
tầm quan trọng của môn học GDQP&AN có thể được tiến
hành với nhiều hình thức, biện pháp khác nhau. Điều quan
trọng là SV phải xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm
của mình, có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về tầm
quan trọng của môn học GDQP&AN và tích cực tổ chức
thực hiện trong thực tiễn hoạt động GD-ĐT tại Trường.
2.2.2. Nâng cao tính tự giác học tập cho sinh viên
Tính tự giác được thể hiện ở chỗ người học ý thức
đầy đủ về mục đích, nhiệm vụ học tập, nghiên cứu qua
đó nỗ lực nắm vững tri thức trong quá trình lĩnh hội. Tự
học không những giúp SV đào sâu, nắm vững kiến thức
đã học trên lớp; mở rộng, cập nhật những kiến thức mới
mà còn giúp SV hình thành kĩ năng học tập, bồi dưỡng
hứng thú học tập; đặc biệt tự học là công cụ giúp SV học
tập suốt đời. Vấn đề đặt ra là: người dạy phải làm sao,
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bằng biện pháp nào, phải thực hiện những nội dung gì để
kích thích được tính tự giác của SV trong quá trình học
tập; làm sao việc được nghe giảng trên lớp phải thực sự
trở thành nhu cầu cấp thiết của người học, phải giúp
người học xác định được mục tiêu của việc học là gì và
các mục tiêu trụ cột của việc học trong thời đại ngày nay
là “học để biết, học để làm, học để chung sống và học để
tồn tại”. Để nâng cao nhận thức, tính tự giác của người
học thì giảng viên cần thực hiện các nội dung sau:
Một là, giúp SV hiểu được vị trí vai trò và ý nghĩa của
tự học, các hoạt động tự học, cũng như các yêu cầu của
việc tự học đối với bộ môn GDQP&AN trong buổi đầu
khi giới thiệu môn học đồng thời cần chuyển cho SV đề
cương chi tiết môn học để người học tiện theo dõi.
Hai là, nội dung truyền đạt, phương pháp giảng dạy
phải phù hợp với tính đặc thù của đối tượng SV theo các
ngành học vì mỗi ngành, mỗi ngành nghề SV sẽ có tính
cách, đặc điểm, nhận thức, phương pháp học tập khác
nhau. Bản thân giảng viên phải không ngừng trau dồi
kiến thức cả về lí luận lẫn thực tiễn của nhiều lĩnh vực,
giỏi chuyên môn và kiến thức xã hội như thế mới có thể
truyền đạt nội dung phù hợp với từng ngành.
Ba là, giảng viên phải là người giữ vai trò khơi gợi,
định hướng cho SV học tập, nghiên cứu những vấn đề
mà họ đang quan tâm, từ đó SV có thể tự rèn luyện được
khả năng tư duy, sáng tạo; thói quen tự học, tự tìm hiểu
và trang bị kiến thức cho bản thân. Đây là yếu tố quyết
định chất lượng học tập, chất lượng đào tạo.
Tuy nhiên, giải pháp nào đi nữa thì để nâng cao chất
lượng giáo dục, bên cạnh vai trò quan trọng của người
dạy thì yếu tố người học cũng không nên xem nhẹ, cần
đặc biệt chú ý đến nhận thức học tập vì nó thể hiện sự
thỏa mãn với những gì mà môn học mang lại cho họ. Để
có nhận thức học tập, người học phải tự ý thức được hoặc
cần có sự giúp đỡ từ nhiều phía để nhận thức được rằng
việc học trước hết là cho bản thân mình và chính mình là
người phải biết cách để đưa những gì đã được học vào
thực tế, biết biến kiến thức chưa khai phá thành tài sản
riêng bằng quá trình tự nghiên cứu.
2.2.3. Tăng cường sử dụng phương pháp dạy học trực
quan để tạo hứng thú trong học tập cho sinh viên
Dạy học trực quan là phương pháp được dung phổ biến
trong GDQP&AN, không chỉ có trong các nội dung huấn
luyện kĩ, chiến thuật, công tác quốc phòng mà được dùng
rộng rãi trong các nội dung về đường lối, nghệ thuật quân
sự. Đây chính là các cách thức sử dụng phương tiện, đồ
dùng trực quan trong dạy học nhằm đẩy mạnh hoạt động
nhận thức của SV, giúp cho việc lĩnh hội và vận dụng các
nội dung môn học một cách thuận lợi, vững chắc. Giải
pháp này có thể tiến hành bằng các phương pháp như: trình
bày trực quan, làm mẫu, quan sát,... Giảng viên vận dụng

tốt các phương pháp dạy học trực quan nêu trên thì hiệu
quả trong nhận thức của người học đối với các nội dung
mà giảng viên trình bày sẽ được nâng lên, SV biết tự tư
duy, tự nghiên cứu nội dung bài học trên lớp dẫn đến các
em sẽ hứng thú hơn trong học tập.
3. Kết luận
Để phát huy tính tích cực trong hoạt động nhận thức
của SV đối với môn học GDQP&AN đòi hỏi phải có một
kế hoạch cụ thể, toàn diện, phải có sự phối hợp chặt chẽ
giữa gia đình, nhà trường và xã hội để SV có cách nhìn
thấu đáo với mục tiêu, nhiệm vụ mà môn học đem lại cho
bản thân, qua đó người học có thể phát huy khả năng tư
duy sáng tạo, có động lực, ý chí phấn đấu cao trong học
tập, từ đó mà chất lượng môn học được nâng lên. Các
biện pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao nhận thức của
SV đối với môn học GDQP&AN, giúp các em có thái độ
đúng đắn, ý thức cao trong học tập.
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