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TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN
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Abstract: Teaching practice of National Defense and Security Education subject at Nghe An
College of Economics shows that teaching practice in this subject helps to improve the practical
competency of national defense and security for students after the end of the course. By analyzing
a number of difficulties and limitations, the article proposes a number of measures to improve the
quality of practical teaching National Defense and Security Education subject to renovate the
content of the curriculum and teaching methods for a students at Nghe An College of Economics
in the current context.
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1. Mở đầu
Yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới đã và
đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công
tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) cho
toàn dân nói chung và việc đổi mới, nâng cao chất lượng
dạy học môn học GDQP-AN cho sinh viên (SV) các
trường đại học nói riêng. Nghị định số 116/2007/NĐ-CP
của Chính phủ nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ GDQP-AN là:
“Nhằm góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện,
hiểu biết một số nội dung cơ bản về quốc phòng, an ninh;
truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc,
trách nhiệm nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc;
nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý thức
cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù
địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an
ninh; có kĩ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia
vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn
dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa” [1]. Để thực hiện được mục tiêu,
nhiệm vụ nói trên thì công tác dạy học môn GDQP-AN
cho SV ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay phải
thường xuyên đổi mới theo hướng đa dạng, hiện đại, sát
thực tiễn nhằm không ngừng phát huy tối đa tính tích cực,
khả năng sáng tạo; rèn luyện năng lực tư duy, kĩ xảo, kĩ
năng thực hành và khả năng vận dụng kiến thức về công
tác quốc phòng - an ninh một cách nhanh nhạy, linh hoạt,
sáng tạo, hiệu quả vào trong thực tiễn. Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (2006) của Đảng đã nhấn
mạnh: “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công
tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh
cho cán bộ, công chức và toàn dân, có nội dung phù hợp

với từng đối tượng và đưa vào chương trình chính khoá
trong các nhà trường theo cấp học, bậc học” [2; tr 109].
Dạy học thực hành (DHTH) là một hình thức tổ chức
dạy học cơ bản ở đại học, có chức năng, nhiệm vụ củng
cố, phát triển hệ thống kiến thức lí thuyết, rèn luyện kĩ
xảo, kĩ năng thực hành nghề nghiệp cho SV. Đây là một
trong những con đường, biện pháp để bảo đảm mối liên
kết chặt chẽ giữa lí luận và thực tiễn, học với hành trong
quá trình dạy học ở đại học. Đối với hoạt động dạy học
môn GDQP-AN cho SV ở các trường đại học, DHTH có
vai trò quan trọng trong phát triển các phẩm chất, năng
lực hoạt động quốc phòng - an ninh cho SV. DHTH là
một môi trường thuận lợi, tạo điều kiện cho SV vận dụng
kiến thức về công tác quốc phòng và an ninh đã học vào
giải quyết các nhiệm vụ, nội dung học tập gắn sát với
thực tiễn chức trách, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, để phát
huy vai trò của DHTH vào quá trình thực hiện các mục
tiêu trên, đòi hỏi trong quá trình tổ chức dạy học môn học
GDQP-AN cho SV ở các trường đại học, các lực lượng
sư phạm nói chung và đội ngũ giảng viên nói riêng phải
không ngừng đổi mới DHTH theo hướng vận dụng tổ
hợp các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng của quá
trình này qua đó thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm
vụ dạy học GDQP-AN cho SV ở các trường đại học
trong điều kiện hiện nay.
Đã có nhiều bài viết trong và ngoài nước về công tác
GDQP-AN nói chung, dạy học môn học GDQP-AN cho
SV nói riêng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu một cách có hệ
thống, cơ bản, đầy đủ về DHTH và nâng cao chất lượng
DHTH môn học GDQP-AN cho SV ở bộ môn Giáo dục
quốc phòng - Giáo dục thể chất, Khoa Cơ sở Trường Đại
học Kinh tế Nghệ An thì chưa có bài viết nào. Vì vậy,
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chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu này nhằm góp phần
nâng cao chất lượng DHTH môn học GDQP-AN nói
chung và dạy học GDQP-AN tại Trường Đại học Kinh
tế Nghệ An nói riêng.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng dạy học thực hành môn học Giáo
dục quốc phòng - An ninh tại Trường Đại học Kinh
tế Nghệ An
Trong những năm qua, công tác dạy học môn học
GDQP-AN nói chung, DHTH môn học GDQP-AN nói
riêng cho SV đã được bộ môn Giáo dục quốc phòng Giáo dục thể chất, Khoa Cơ sở Trường Đại học Kinh tế
Nghệ An quan tâm tiến hành bằng nhiều biện pháp, qua
đó từng bước nâng cao chất lượng DHTH. Điều này thể
hiện ở việc SV đã từng bước biết vận dụng kiến thức đã
học và giải quyết các nhiệm vụ, nội dung học tập gắn sát
với thực tiễn hoạt động quốc phòng - an ninh, qua đó
từng bước hình thành các kĩ năng, năng lực thực hành,
củng cố, phát triển các phẩm chất trí tuệ, thao tác tư duy
hoạt động quốc phòng an ninh cần thiết. Tuy nhiên, thực
tiễn DHTH môn học GDQP-AN ở bộ môn Giáo dục
quốc phòng - Giáo dục thể chất, Khoa Cơ sở Trường Đại
học Kinh tế Nghệ An hiện nay cho thấy vẫn còn tồn tại
nhiều hạn chế, bất cập, biểu hiện ở kết quả nắm kiến thức,
kĩ năng, kĩ xảo hoạt động quốc phòng - an ninh của SV
sau quá trình học tập thực hành môn học còn chưa cao;
khả năng vận dụng kiến thức lí thuyết vào trong thực tiễn
còn hạn chế; phần lớn đội ngũ giảng viên vẫn sử dụng
chủ yếu các phương pháp dạy học truyền thống, việc sử
dụng các phương pháp dạy học hiện đại có chức năng
phát triển kĩ năng thực hành cho SV còn chưa được quan
tâm, tiến hành thường xuyên, do đó chất lượng, hiệu quả
DHTH còn chưa cao. Những hạn chế nêu trên có một
phần nguyên nhân ở sự quan tâm đầu tư trong DHTH
môn học GDQP-AN cho SV còn hạn chế, tổ chức DHTH
môn học GDQP-AN cho SV còn những bất cập. Hệ
thống nghiên cứu khoa học sư phạm về DHTH môn học
GDQP-AN cho SV chưa được tổ chức hệ thống, bài bản;
những lí thuyết, mô hình dạy học hiện đại chưa được
nghiên cứu để vận dụng trong DHTH môn học GDQPAN cho SV một cách có hiệu quả đã ảnh hưởng trực tiếp
đến chất lượng của hoạt động này cũng như mức độ thực
hiện các mục tiêu, yêu cầu dạy học GDQP-AN của Nhà
trường. Điều này cho thấy, để nâng cao năng lực thực
hành về công tác quốc phòng - an ninh của SV sau khi
kết thúc khóa học, bộ môn GDQP-GDTC, Khoa Cơ sở
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cần chú trọng nâng cao
chất lượng DHTH môn học GDQP-AN cho SV trong
quá trình đào tạo.

2.2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học
thực hành môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh tại
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
2.2.1. Nâng cao nhận thức, phát huy có hiệu quả vai trò
của các lực lượng sư phạm ở bộ môn trong quá trình dạy
học thực hành môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh
Nâng cao nhận thức, phát huy có hiệu quả vai trò của
các lực lượng sư phạm trong nhà trường trong quá trình
DHTH là biện pháp rất quan trọng trong việc nâng cao
chất lượng DHTH môn GDQP-AN. DHTH là củng cố,
hoàn thiện kiến thức; rèn luyện kĩ xảo, kĩ năng từ đơn
giản đến phức tạp; phát triển tư duy, năng lực nghề
nghiệp; giáo dục nhân cách và giúp người học kiểm
nghiệm kiến thức lí thuyết đã học. Để làm được điều đó,
mỗi một giảng viên cần phải nhận thức rõ tầm quan trọng
của DHTH môn học GDQP-AN và phát huy có hiệu quả
trong quá trình giảng dạy. Giảng viên cần phải không
ngừng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn để
đảm bảo giảng dạy môn học đạt kết quả cao; cơ quan
chức năng cần nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy hoạch
tổng thể, có chính sách thống nhất, phù hợp để cán bộ
thực sự yên tâm công tác, có điều kiện nghiên cứu, học
tập nâng cao trình độ và cống hiến hết khả năng cho sự
nghiệp GD-ĐT. Bên cạnh đó, cần có chủ trương, biện
pháp xây dựng đội ngũ giảng viên GDQP-AN bảo đảm
số lượng, chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy
môn học này.
Giảng viên phải thường xuyên, tích cực tự bồi dưỡng,
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như các
phẩm chất nhân cách cần có để đáp ứng tốt hơn nữa về
yêu cầu của tiến trình giảng dạy và nâng cao chất lượng
dạy học của chính mình. Trình độ tri thức là mức độ hiểu
biết sâu rộng của giảng viên, được thể hiện trước hết ở sự
am hiểu sâu sắc lĩnh vực khoa học mà mình đảm nhiệm,
ngoài ra còn là kiến thức về các khoa học liên ngành và
các khoa học có liên quan khác. Sự hiểu biết sâu rộng của
giảng viên với vai trò của người tổ chức, chỉ đạo, điều
khiển hoạt động nhận thức của SV là một trong những
điều kiện cần thiết giúp SV có thể thoả mãn nhu cầu nhận
thức của họ. Thường xuyên tổ chức dự giờ, trao đổi kinh
nghiệm, tham khảo các bài giảng mẫu để rút kinh
nghiệm, nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho bản thân, luôn
tìm tòi và sáng tạo những phương pháp dạy học phù hợp
với điều kiện thực tiễn của hoạt động sư phạm quân sự,
không áp đặt, không máy móc trong quá trình giảng dạy
cho SV.
Tích cực nâng cao kĩ năng hoạt động sư phạm cho
giảng viên trong quá trình dạy học. Kĩ năng hoạt động sư
phạm là một trong những yếu tố quan trọng trong nhân
cách của giảng viên được hình thành, phát triển thông
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qua hoạt động giảng dạy và có ảnh hưởng rất lớn đến tính
tích cực nhận thức của SV đối với môn học.

ĐT với đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả
GDQP-AN cho thế hệ trẻ.

2.2.2. Thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình dạy
học thực hành môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh

2.2.3. Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tổ
chức dạy học thực hành môn học Giáo dục quốc phòng
- An ninh

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình
DHTH môn học GDQP-AN cho SV là một biện pháp
quan trọng, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng môn học
cho SV - một đối tượng đặc thù. Thực tế cho thấy, việc
thực hiện đổi mới và kết quả của nó phụ thuộc chủ yếu
vào các cơ sở GGD-ĐT trực tiếp làm công tác này; đó là
các trung tâm, trường, các khoa, bộ môn GDQP-AN và
ý thức, trách nhiệm, trình độ của cán bộ, giảng viên. Vì
vậy, cùng với tăng cường giáo dục nâng cao ý thức, trách
nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, cần xây dựng môi
trường và tạo điều kiện thuận lợi để người dạy phát huy
cao nhất nhiệt huyết và khả năng của mình. Hiện nay, các
trường trung học phổ thông và một số trường đại học, cao
đẳng đã thực hiện học “rải” môn GDQP-AN (với các
hình thức: học rải cả khóa học; đưa SV vào học tập ở các
trung tâm hoặc học rải trong năm học đầu, năm thứ hai);
nhiều trường đã và đang thực hiện học theo tín chỉ. Đây
là sự vận dụng phù hợp với điều kiện của từng trường,
từng địa phương trên cơ sở quy định của Bộ GD-ĐT và
DHTH. Tuy nhiên, việc đổi mới hình thức, phương pháp
DHTH môn học GDQP-AN cho SV phải chú ý dựa trên
cơ sở bảo đảm đủ nội dung, chương trình, thời gian học
tập và phải lấy chất lượng, hiệu quả dạy và học là thước
đo. Mặt khác, việc đổi mới hình thức, phương pháp
DHTH môn học GDQP-AN cho SV cần được đẩy mạnh
hơn nữa, ở cả phần kiến thức quốc phòng - an ninh và kĩ
năng quân sự.
Về hình thức tổ chức học tập, nên biên chế SV thành
các phân đội (đại đội, trung đội, tiểu đội); như vậy, vừa
thuận lợi cho công tác quản lí, rèn luyện và nắm chắc kết
quả học tập của từng người, vừa giúp tuổi trẻ tiếp cận với
môi trường quân sự. Trong quá trình tổ chức thực hiện,
tránh tập trung quá đông SV khi lên lớp, thảo luận,
seminar và nhất là khi học các nội dung kĩ năng quân sự.
Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viên cần duy trì việc xây dựng
và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy, vận dụng
các hình thức, phương pháp dạy học sinh động, hấp dẫn
đối với SV, nhất là với những học phần kiến thức quốc
phòng - an ninh. Đồng thời, tổ chức các hoạt động ngoại
khóa cho SV như: tham quan bảo tàng, di tích lịch sử;
hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; tham
gia các hoạt động xã hội như: “xóa đói, giảm nghèo”,
“xây dựng nông thôn mới”... Qua đó, SV có thể lĩnh hội
và tiếp thu những kiến thức từ thực tế, gắn công tác GD-

Đây là biện pháp quan trọng trong việc nâng cao chất
lượng DHTH môn GDQP-AN. Theo lí thuyết hoạt động
thì phương pháp DHTH được bắt đầu bằng sự chuyển ra
của hoạt động bên trong (có nghĩa là thông qua thực hành
giúp người học vận dụng những kiến thức lí thuyết của
môn học vào hoạt động thực tiễn để kiểm nghiệm kiến
thức, rèn luyện kĩ năng kĩ, kĩ xảo); sau đó là sự chuyển
vào trong của hoạt động bên ngoài (tức là thông qua thực
hành giúp người học phân tích tổng hợp rút ra những vấn
đề lí luận, hình thành những khái niệm khoa học). Với ý
nghĩa như vậy, phương pháp DHTH luôn được SV đón
nhận trong trạng thái tâm lí rất tích cực. Các phương pháp
dạy học quốc phòng - an ninh rất đa dạng. Đó là sự kết
hợp giữa các phương pháp dạy học lí thuyết và thực hành
giúp cho người học nhận thức sâu sắc về môn học cũng
như nắm chắc kĩ, chiến thuật. Do đó, cần phải đa dạng
hóa các phương pháp dạy học cho phù hợp theo hướng
tăng cường vận dụng các phương pháp dạy học tiên tiến
kết hợp với phương tiện dạy học hiện đại và ứng dụng
công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả
môn học.
2.2.4. Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện đảm bảo
cho quá trình dạy học thực hành môn Giáo dục quốc
phòng - An ninh
Đây là nhân tố quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến
quá trình nâng cao chất lượng DHTH môn học GDQPAN ở bộ môn Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất,
Khoa Cơ sở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Phương
tiện vật chất kĩ thuật giúp cung cấp các công cụ hỗ trợ
cho hoạt động DHTH và nâng cao chất lượng DHTH.
Chất lượng, hiệu quả DHTH môn học GDQP-AN ở bộ
môn phụ thuộc vào quá trình bảo đảm các điều kiện và
phương tiện vật chất của nhà trường, của các tổ bộ môn.
GDQP-AN là môn học có tính đặc thù cao, có những
đòi hỏi riêng về cơ sở vật chất và điều kiện đảm bảo cho
hoạt động dạy và học. Thực hiện các quyết định của Bộ
GD-ĐT thời gian qua, ngoài ngân sách đảm bảo cho hoạt
động này, Nhà trường đã huy động từ nhiều nguồn lực
khác để mua sắm thiết bị dạy học, nâng cấp hệ thống cơ
sở vật chất, tuy nhiên những cố gắng đó chưa đáp ứng
được yêu cầu DHTH môn học GDQP-AN cho SV. Thực
tế hiện nay cho thấy cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học,
bãi tập vẫn còn thiếu, ảnh hưởng đến chất lượng DHTH
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môn học GDQP-AN. Ngoài ra, cần bổ sung, hoàn thiện
hệ thống tài liệu, giáo trình, tập bài giảng. Trong thời gian
tới, để khắc phục vấn đề này, Bộ môn sẽ tiếp tục củng cố
và nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện
có, xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập. Cần có khu
vực riêng có đủ điều kiện để tổ chức huấn luyện các nội
dung về thực hành cho SV, tránh gây ảnh hưởng đến việc
giảng dạy, nghiên cứu của các khối học khác. Bên cạnh
đó, Bộ môn còn phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi
mới cơ sở vật chất, phát động phong trào sáng tạo mô
hình, học cụ để đáp ứng việc nâng cao chất lượng DHTH
môn GDQP-AN hiện nay.
3. Kết luận
Những biện pháp được trình bày ở trên là rất cần thiết
trong điều kiện DHTH hiện nay ở Bộ môn GDQP-AN
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Các biện pháp trước
hết phải tác động vào nhận thức, làm đổi mới tư duy,
nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành đối với công
tác GDQP-AN trong hệ thống giáo dục quốc dân. Biện
pháp tác động vào các nhân tố quan trọng nhất của quá
trình giáo dục là tác động vào nội dung, chương trình,
phương pháp giáo dục nhằm đổi mới nội dung chương
trình và phương pháp dạy học GDQP-AN cho SV trong
bối cảnh mới. Các biện pháp đã phát huy có hiệu quả vai
trò của các lực lượng sư phạm ở Bộ môn, đổi mới mục
tiêu nội dung, chương trình, đa dạng hóa phương pháp
dạy học, hình thức tổ chức DHTH, tăng cường cơ sở vật
chất, phương tiện đảm bảo cho quá trình DHTH đã kiểm
chứng được tính thiết thực, khả thi và phần nào nâng cao
được chất lượng DHTH môn GDQP-AN ở Bộ môn
GDQP-AN Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong giai
đoạn hiện nay.
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ…
(Tiếp theo trang 335)
Thông qua việc kết hợp như trên sẽ giúp SV không
những có tri thức mới mà còn học được cách tìm ra
những tri thức đó. Các tình huống này nảy sinh sẽ tạo cho
SV cơ hội tìm tòi, khám phá để chiếm lĩnh tri thức.
3. Kết luận
Từ thực tiễn cho thấy, để thực hiện thành công và
đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường sư phạm nước
CHDCND Lào, cần thay đổi một số cách tổ chức THDH
cho SV. Từ kết quả điều tra, nghiên cứu thực trạng hoạt
động THDH của SV Toán Trường Cao đẳng Sư phạm
Khăng Khẩy, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào,
các biện pháp được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả
THDH là những kết quả bước đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục
bổ sung các kết quả thực nghiệm sư phạm các biện pháp
đã đề xuất trong những nghiên cứu tiếp theo.
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