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1. Mở đầu
Trước xu thế hội nhập, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục, Đảng ta đã chủ trương “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; tr 114].
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản
của GD-ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất,
năng lực của người học. Trong đó, đổi mới nội dung,
chương trình đào tạo theo định hướng phát triển năng lực
người học là một trong những phương hướng quan trọng
thực hiện mục tiêu giáo dục hiện nay.
Giáo dục học quân sự (GDHQS) là một môn học
chuyên ngành của khoa học giáo dục, trong đó tập trung
nghiên cứu những quy luật cơ bản của quá trình sư phạm
quân sự. Hiện nay, chương trình môn GDHQS đang được
vận hành chủ yếu được xây dựng theo cách tiếp cận nội
dung. Trước yêu cầu của thực tiễn, chương trình môn học
cần được đổi mới cho phù hợp với bối cảnh và nhiệm vụ
GD-ĐT của các trường đại học trong quân đội. Bên cạnh
đó, đổi mới chương trình môn GDHQS ở các trường đại
học trong quân đội còn nhiều bất cập, hạn chế từ xác định
mục tiêu, nội dung đổi mới, phương thức, chủ thể đổi mới
và thực hiện các hoạt động đổi mới…, điều này đã tác
động không nhỏ tới quá trình dạy học bộ môn.
Bài viết nghiên cứu về phương hướng đổi mới chương
trình môn GDHQS ở các trường đại học trong quân đội
theo định hướng phát triển năng lực.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Chương trình môn Giáo dục học quân sự
Theo các tác giả Hollis và Doak Campbell: “Chương
trình giáo dục bao gồm tất cả những hiểu biết và kinh
nghiệm mà người học có được nhờ sự hướng dẫn của nhà
trường” [2; tr 13]. Theo Từ điển Giáo dục học, Chương
trình giáo dục được hiểu là: “Văn bản chính thức quy định
mục đích, mục tiêu, yêu cầu, nội dung kiến thức và kĩ năng,
cấu trúc tổng thể các bộ môn, kế hoạch lên lớp và thực tập
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theo từng năm học, tỉ lệ giữa các bộ môn, giữa lí thuyết và
thực hành, quy định phương thức, phương pháp, phương
tiện, cơ sở vật chất, chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp của
cơ sở GD-ĐT” [3; tr 75].
Từ những khái quát trên, căn cứ vào đặc thù môn
GDHQS; mục tiêu, nhiệm vụ dạy học ở nhà trường quân
đội, có thể hiểu: Chương trình môn GDHQS ở các trường
đại học trong quân đội là một bản thiết kế tổng thể các học
phần, phân chia thời gian cho các hoạt động dạy và học;
trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp,
hình thức tổ chức dạy học, các yêu cầu về kiểm tra, đánh
giá kết quả học tập của học viên trong suốt quá trình đào
tạo nhằm đạt được mục tiêu đào tạo của nhà trường.
Mục tiêu cụ thể của chương trình môn GDHQS nhằm
trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về khoa học giáo
dục, nhất là những kiến thức phát triển mới của GDHQS.
Đồng thời, giúp học viên củng cố, phát triển các kĩ năng
sư phạm quân sự, biết vận dụng các kĩ năng đó trong tổ
chức các hoạt động dạy học, giáo dục ở các nhà trường
quân đội, phát triển tư duy lí luận, tư duy sư phạm, có quan
điểm khoa học trong giải quyết các nhiệm vụ lí luận, thực
tiễn dạy học, giáo dục quân nhân hiện nay.
Chương trình môn GDHQS ở các trường đại học trong
quân đội hiện nay cấu trúc nội dung gồm: học phần về
Giáo dục học đại cương; học phần về Lí luận dạy học ở
nhà trường quân đội; học phần Sư phạm quân sự thực
hành; học phần Lí luận giáo dục nhân cách quân nhân và
Quản lí giáo dục nhân cách quân nhân. Chương trình môn
học quy định phân chia thời gian cụ thể cho các học trình,
học phần và cho toàn bộ chương trình môn học. Trong đó,
có thời gian cụ thể cho các hình thức lên lớp; thời gian cho
các hình thức sau bài giảng (seminar, bài tập, thực hành...)
và thời gian ôn thi, kiểm tra, đánh giá kết thúc môn học.
Trong xu hướng hiện nay, chương trình môn học đang
được nghiên cứu phát triển theo hướng tăng thời gian cho
các hình thức thực hành, thực tập, giảm thời gian lên lớp lí
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thuyết, coi trọng rèn luyện các kĩ năng, năng lực thực hành
cho học viên, giúp thực hiện các mục tiêu đào tạo của học
viện và phù hợp với thực tế công tác sau khi ra trường của
học viên.
2.2. Đổi mới chương trình môn Giáo dục học quân sự
theo định hướng phát triển năng lực
Theo Tổ chức Lao động quốc tế, năng lực là “sự vận
dụng các kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo và thái độ để thực hiện
các nhiệm vụ theo tiêu chuẩn công nghiệp và thương mại
dưới các điều kiện hiện hành” [4]. Theo Từ điển Tiếng
Việt, năng lực là: “Khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự
nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó. Phẩm
chất tâm lí và sinh lí tạo cho con người khả năng hoàn
thành một loại hoạt động nào đó với chất lượng cao” [5;
tr 80]. Năng lực bao gồm các yếu tố cơ bản mà mọi người
lao động, mọi công dân đều cần phải có, đó là các “năng
lực chung, cốt lõi”. Theo tác giả Đinh Quang Báo: “Năng
lực là một thuộc tính tích hợp nhân cách, tổ hợp các đặc
tính tâm lí của cá nhân, phù hợp với những yêu cầu của
một hoạt động xác định, đảm bảo cho hoạt động đó có kết
quả tốt đẹp” [6; tr 1].
Tiếp cận năng lực không quy định những nội dung đào
tạo chi tiết mà quy định những kết quả đầu ra mong muốn
của quá trình đào tạo, từ đó đưa ra những hướng dẫn chung
về việc lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức và đánh
giá kết quả dạy học nhằm đảm bảo thực hiện được mục
tiêu dạy học. Do đó, chương trình môn học theo định
hướng phát triển năng lực thể hiện ở mục tiêu học tập, tức
là kết quả học tập mong muốn thường được mô tả thông
qua hệ thống các năng lực cụ thể, được mô tả chi tiết và có
thể quan sát, đánh giá được.
Từ các nghiên cứu ở trên, có thể hiểu: Đổi mới chương
trình môn GDHQS ở các trường đại học trong quân đội
theo định hướng phát triển năng lực là sự điều chỉnh, sửa
đổi, bổ sung, phát triển chương trình dạy học, nhằm đảm
bảo cho chương trình hướng vào phát triển những năng
lực sát với chức trách, nhiệm vụ của học viên sau khi ra
trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu đào tạo ở các
trường đại học trong quân đội.
Đổi mới chương trình môn GDHQS ở các trường đại
học trong quân đội theo định hướng phát triển năng lực
bao gồm:
- Đổi mới mục tiêu theo hướng điều chỉnh, sửa đổi, bổ
sung mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, đảm bảo
người học có được phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp
ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo
vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
- Nội dung đổi mới chương trình môn học phải được
đổi mới toàn diện trên các nội dung như: đổi mới xây dựng
chương trình môn học theo hướng bổ sung, cập nhật các
thành tựu mới của khoa học giáo dục, các học phần giúp

60

học viên có thể phát triển khả năng, năng lực của mình
nhằm đảm nhiệm tốt chức trách, nhiệm vụ sau khi ra
trường; đổi mới thực hiện chương trình môn học, theo
hướng sắp xếp, bố trí các học phần có sự cân đối, hợp lí
hơn nữa, có tính toán phù hợp với tổng thể chương trình
đào tạo của các trường đại học trong quân đội; bổ sung
phát triển hoàn thiện chương trình, kiểm tra, đánh giá vận
hành đổi mới chương trình từ đó có những điều chỉnh kịp
thời nhằm đảm bảo chương trình môn học luôn được cập
nhật, phát triển và phù hợp thực tiễn.
- Người giữ vai trò trực tiếp hiện thực hóa việc đổi mới
chương trình môn học chính là giảng viên, học viên. Đây
là chủ thể tác động sư phạm, trên cơ sở mục đích và nhiệm
vụ dạy học đã xác định phải biết thiết kế, xây dựng nội
dung, xác định phương pháp của mình cũng như hoạt động
tự nghiên cứu của học viên một cách có chất lượng nhất;
nhận thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ học tập, nghiên
cứu của học viên là yếu tố trực tiếp thôi thúc hành động,
duy trì hứng thú giúp học viên vượt qua mọi khó khăn, thử
thách để hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình học tập.
Đảng ủy, Ban Giám đốc là chủ thể lãnh đạo chỉ đạo và tổ
chức toàn bộ quá trình đổi mới; các cơ quan chức năng là
chủ thể giữ vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra khoa
giáo viên, đơn vị quản lí học viên thực hiện các nhiệm vụ
đổi mới chương trình.
- Phương thức tổ chức đổi mới chương trình môn học
được thực hiện thông qua hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng ủy, Ban Giám đốc các trường đại học trong quân
đội; cơ quan quản lí đào tạo tham mưu đề xuất xây dựng
và triển khai kế hoạch công việc đổi mới chương trình;
phối kết hợp các cơ quan chức năng và các khoa, bộ môn
chuyên ngành thực hành đổi mới chương trình ở tất cả các
khâu, các bước trong hoạt động giảng dạy của cán bộ,
giảng viên và học tập, nghiên cứu của học viên; giải quyết
hợp lí các mối quan hệ và phát huy vai trò trách nhiệm của
các lực lượng tham gia vào quá trình đổi mới chương trình
đào tạo môn học.
Quy trình tiến hành đổi mới chương trình môn
GDHQS ở các trường đại học trong quân đội theo định
hướng phát triển năng lực cần thực hiện theo các bước:
- Bước 1: Nghiên cứu bối cảnh, xác định nhu cầu đổi
mới chương trình môn GDHQS theo định hướng phát
triển năng lực.
- Bước 2: Xác lập mục tiêu, tiến hành thử nghiệm đổi
mới chương trình môn GDHQS theo định hướng phát
triển năng lực.
- Bước 3: Tiến hành đánh giá kết quả đổi mới chương
trình môn GDHQS theo định hướng phát triển năng lực.
- Bước 4: Bổ sung, phát triển, hoàn thiện chương trình
môn GDHQS theo định hướng phát triển năng lực.

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 466 (Kì 2 - 11/2019), tr 59-62

2.3. Ưu điểm, hạn chế trong đổi mới chương trình môn
Giáo dục học quân sự ở các trường đại học trong quân
đội hiện nay
2.3.1. Một số ưu điểm
Đổi mới chương trình môn GDHQS cơ bản đã bám sát
chức trách, nhiệm vụ của học viên sau khi ra trường; trang
bị cho học viên hệ thống kiến thức, kĩ năng và thái độ phù
hợp với nhu cầu và thực tiễn hoạt động nghề nghiệp quân
sự. Đặc biệt, nhận thức về vị trí, vai trò của chương trình
môn học đối với sự phát triển toàn diện nhân cách học viên
được quan tâm đúng mức, do đó đã thường xuyên đề ra
yêu cầu đổi mới chương trình môn học để nâng cao hơn
nữa chất lượng dạy học, góp phần nâng cao chất lượng
GD-ĐT của các trường đại học trong quân đội.
Mục tiêu, nội dung chương trình môn GDHQS đã có
sự bổ sung, điều chỉnh, phát triển thường xuyên, trong đó
chú trọng hơn, đề cao hơn vào phát triển năng lực thực
hành nghề nghiệp quân sự cho học viên. Trong quá trình
đổi mới môn học, các nhà trường đã quan tâm đổi mới ở
tất cả các khâu, các bước của quá trình; quan tâm, chú
trọng đổi mới đồng bộ từ mục tiêu, nội dung, phương pháp
giảng dạy của giảng viên và phương pháp học tập của học
viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học.
Hiện tại, ở một số trường đã tiến hành xây dựng Chuẩn
đầu ra và đánh giá theo Chuẩn đầu ra đối với môn GDHQS,
góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng GD-ĐT của các
trường đại học trong quân đội hiện nay. Đặc biệt, qua nghiên
cứu về thực trạng chương trình môn GDHQS và đổi mới
chương trình môn GDHQS cho thấy: quá trình đổi mới
chương trình môn học đã ít, nhiều chú trọng tới hướng tiếp
cận năng lực người học; một số khâu, bước của quá trình
đổi mới, tổ chức thực hiện chương trình môn học đã chú
trọng tới phát triển năng lực người học bám sát chức trách,
nhiệm vụ của học viên sau khi ra trường.
2.3.2. Một số hạn chế
Chất lượng thực hiện chương trình môn GDHQS và
đổi mới chương trình môn GDHQS ở một số nội dung,
một số khâu, bước còn chưa đồng đều; vẫn nặng về lí
thuyết, nội dung thực hành còn ít; chưa phát huy hết sự
sáng tạo của học viên trong quá trình học tập môn học.
Quá trình đổi mới chương trình môn học chưa đồng bộ,
tạo nên một số khó khăn trong quá trình triển khai thực
hiện chương trình như: chưa đồng bộ giữa đổi mới mục
tiêu với đổi mới chương trình sách giáo khoa, phương
pháp kiểm tra, đánh giá; phương pháp dạy của giảng viên
và phương pháp học tập của học viên; cơ sở vật chất,
phương tiện kĩ thuật bảo đảm cho môn học còn hạn hẹp.
Mặc dù đã có sự quan tâm, chú trọng tới tiếp cận năng
lực trong thực hiện chương trình và đổi mới chương trình
môn GDHQS; tuy nhiên, chương trình môn học về cơ bản
vẫn nặng về lí thuyết, hiệu quả phát triển năng lực tư duy,
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năng lực vận dụng cho học viên chưa cao. Ngoài ra, một
số nội dung, chương trình của bộ môn còn chậm đổi mới,
chưa theo kịp sự phát triển của khoa học chuyên ngành và
sự phát triển thực tiễn nghề nghiệp của học viên sau khi ra
trường. Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học theo hướng
phát triển năng lực chưa thật rõ; một số nội dung, hình thức
kiểm tra vẫn nặng về ghi nhớ, tái hiện.
Để góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng
quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới, đòi hỏi các
trường đại học trong quân đội phải đánh giá chính xác ưu
điểm, hạn chế, tìm ra nguyên nhân yếu kém của chương
trình môn học, bổ sung thêm các biện pháp làm cho
chương trình môn học thật sự khoa học, hợp lí, thiết thực
hướng vào phát triển năng lực cho người học.
2.4. Giải pháp đổi mới chương trình môn Giáo dục học
quân sự ở các trường đại học trong quân đội theo định
hướng phát triển năng lực
2.4.1. Hoàn thiện mục tiêu chương trình môn Giáo dục
học quân sự ở các trường đại học trong quân đội theo định
hướng phát triển năng lực
Hoàn thiện mục tiêu chương trình môn học có tác động
lớn đến việc lựa chọn nội dung, sử dụng phương pháp,
phương tiện, kiểm tra, đánh giá..., giúp cho hoạt động dạy
học bộ môn nói riêng bớt lí thuyết, bám sát thực tiễn nhiệm
vụ dạy học. Mặt khác, hoàn thiện mục tiêu chương trình
môn GDHQS ở các trường đại học trong quân đội theo định
hướng phát triển năng lực sẽ khắc phục được việc chú trọng
vào nội dung dạy học theo lối “truyền thụ một chiều”, “hàn
lâm” sang tăng tính trao đổi thông tin hai chiều giữa người
dạy và người học, giúp người học chủ động, tự giác, tích cực
hơn; đồng thời giúp cho việc sử dụng các phương pháp,
phương tiện dạy học của giảng viên cũng được phát triển.
Để xây dựng mục tiêu chương trình môn GDHQS ở các
trường đại học trong quân đội theo định hướng phát triển
năng lực cần quan tâm thực hiện một số nội dung cơ bản đó
là: khảo sát bối cảnh nắm chắc nhu cầu, hoàn thiện mục tiêu
chương trình môn GDHQS; xác định hệ thống kiến thức, kĩ
năng, thái độ khoa học phù hợp; xác định rõ nội dung, sắp
xếp các hoạt động logic.
2.4.2. Cập nhật, phát triển, hoàn thiện chương trình môn
Giáo dục học quân sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Đổi mới chương trình phải trên cơ sở cập nhật, phát triển
những nội dung mới, thực tiễn dạy học và xu thế đổi mới phát
triển của các nhà trường, sự phát triển của khoa học công
nghệ, nhất là công nghệ dạy học. Cập nhật phát triển chương
trình GDHQS nhằm đạt được mục tiêu xây dựng được một
chương trình đào tạo cân đối, hợp lí, hiện đại, coi trọng phát
triển năng lực người học. Để thực hiện được mục tiêu trên cần
thực hiện một số nội dung cơ bản sau đây: cập nhật chương
trình đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mục tiêu đào tạo; phát
triển chương trình đáp ứng thực tiễn và mục tiêu yêu cầu đào
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tạo của các trường đại học trong quân đội (các bước cơ bản
phát triển chương trình gồm: Bước 1: Nghiên cứu tìm hiểu
thu thập thông tin; Bước 2: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng phát
triển chương trình; Bước 3: Thành lập Ban chỉ đạo các tiểu
ban phát triển chương; Bước 4: Nghiệm thu, đánh giá kết quả
phát triển chương trình; Bước 5: Hoàn chỉnh chương trình
theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu cấp các trường đại học
trong quân đội; Bước 6: Kí ban hành chương trình đào tạo);
thực hiện phân cấp phát triển chương trình môn GDHQS;
cập nhật phát triển chương trình môn GDHQS cần khắc
phục triệt để sự trùng lặp nội dung.
2.4.3. Tăng cường nội dung thực hành trong cấu trúc
chương trình môn học gắn với mục tiêu, yêu cầu đào tạo
Thực hành GDHQS là nội dung quan trọng đảm bảo
phát triển kĩ năng dạy học, giáo dục của học viên, phát triển
năng lực nghề nghiệp cần thiết; từ đó hình thành và phát
triển văn hóa sư phạm cho học viên. Các nội dung thực hành
bám sát với chức trách, nhiệm vụ của học viên sau khi ra
trường, đảm bảo cho họ thực hiện tốt các hoạt động huấn
luyện (dạy học) và giáo dục nhân cách quân nhân, các hoạt
động văn hóa, chính trị, xã hội khác ở đơn vị cơ sở. Đổi mới
chương trình môn GDHQS theo hướng tăng cường nội
dung thực hành bám sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo của các
trường đại học trong quân đội đảm bảo các yêu cầu sau: đổi
mới thiết kế các bài tập thực hành trong chương trình môn
học; thiết kế bài giảng của giảng viên cần coi trọng sự tương
tác, tình huống, tăng tính ứng dụng thực hành; đổi mới hoạt
động giảng tập của học viên; thiết kế, tổ chức chỉ đạo hoạt
động tự học, tự nghiên cứu của học viên khoa học, hiệu quả.
2.4.4. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học môn
Giáo dục học quân sự theo định hướng phát triển năng lực
Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học môn
GDHQS theo định hướng phát triển năng lực được thể
hiện toàn diện bao gồm: nội dung kiểm tra, đánh giá, hình
thức kiểm tra, đánh giá, phương pháp tiến hành, lực lượng
tham gia... trong mỗi nội dung đều gắn với định hướng
phát triển năng lực người học, đây là nội dung khá mới
trong hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học nói
chung, dạy học môn GDHQS nói riêng. Vì vậy, cần thực
hiện các nội dung sau: chuyển trọng tâm từ đánh giá nhận
thức sang đánh giá kĩ năng, năng lực toàn diện người học;
chuyển từ kiểm tra, đánh giá định kì sang đánh giá thường
xuyên; áp dụng cơ chế kiểm tra, đánh giá đa chiều; coi
trọng tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả học tập gắn với thái
độ và mục tiêu yêu cầu đào tạo.
2.4.5. Bảo đảm các điều kiện thực hiện hiệu quả hoạt
động đổi mới chương trình môn Giáo dục học quân sự
ở các trường đại học trong quân đội theo định hướng
phát triển năng lực
Bảo đảm các điều kiện là nội dung quan trọng góp
phần thực hiện thành công đổi mới chương trình môn
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GDHQS ở các trường đại học trong quân đội theo định
hướng phát triển năng lực bởi chương trình đào tạo có
được xây dựng hoàn thiện đến đâu song nếu thiếu các điều
kiện bảo đảm (hệ thống quy chế, quy định; cơ sở vật chất,
trang thiết bị dạy học, tư liệu, tài liệu, hệ thống thông tin…)
thì rất khó để thực hiện mục tiêu đổi mới. Biện pháp này
gồm các nội dung cơ bản sau: bổ sung hoàn thiện quy chế
quy định trong đổi mới chương trình đào tạo môn
GDHQS; về các điều kiện bảo đảm cho đổi mới chương
trình môn GDHQS (các điều kiện về cơ sở vật chất, về các
nguồn lực, không gian và thời gian...).
3. Kết luận
Đổi mới chương trình môn GDHQS ở các trường đại
học trong quân đội theo định hướng phát triển năng lực là
yêu cầu quan trọng, đảm bảo cho chương trình môn học
hướng vào phát triển năng lực toàn diện cho học viên, giúp
học viên thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ sau
khi ra trường. Đổi mới chương trình môn GDHQS là một
hoạt động lớn, liên quan nhiều lực lượng, tác động tới
nhiều người, do đó cần được tiến hành đồng bộ, thống
nhất, chặt chẽ, đổi mới mọi thành tố của quá trình dạy học
từ mục tiêu, nội dung đến phương pháp, hình thức và kiểm
tra, đánh giá kết quả dạy học.
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