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1. Thực trạng và một số vấn đề đặt ra tronggiảng dạy tại trung 

tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Trung tâm giáo dục GDQP - AN được thành lập theo Quyết định số 97/QĐ – 

TCCB ngày 02/03/2004 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Hơn 10 năm 

với sự nỗ lực và không ngừng vươn lên, Trung tâm không chỉ giảng dạy kiến 

thức quốc phòng - an ninh cho sinh viên mà còn tham gia bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ giảng viên, công chức của Đại học 

Quốc gia Hà Nội và của Bộ Quốc phòng giao phó.Trung tâm còn đóng vai trò 

quan trọng trong công tác tham mưu cho Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 

về công tác quân sự - quốc phòng theo quy định pháp luật và Bộ Quốc phòng. 

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức mạnh và vai trò quan trọng trên 

là do Trung tâm luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, không ngừng tăng nhanh về số lượng và phát triển về chất 

lượng.Trong đó, quan trọng nhất là sự quan tâm đến chất lượng giảng dạy của 

cán bộ giảng viên của Trung tâm nhằm đáp ứng yêu cầu: “Đổi mới căn bản, 

toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn, hiện đại hóa, xã hội hóa 

và hội nhập quốc tế”
2
. 

 Về đội ngũ cán bộ giảng viên:Trung tâm có 16 cán bộ, giảng viên (bao 

gồm: 15 sĩ quan biệt phái và 01 giảng viên cơ hữu). Đa số cán bộ giảng viên 

của Trung tâm được đào tạo chính quy từ các trường sĩ quan quân đội, có 

trình độ kinh nghiệm lâu năm trong công tác quản lý và giảng dạy trong lĩnh 

vực chính trị và quân sự.Được sự quân tâm của Đại học Quốc gia Hà Nội và 

lãnh đạo Trung tâm, nhiều cán bộ giảng viên đã được nâng cao trình độ 

chuyên môn thông qua việc học sau đại học và nghiên cứu sinh tại nhiều cơ 
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sở đào tạo có uy tín.Ngoài ra, có nhiều đồng chí được cử đi tham dự học tập 

và tham gia nhiều chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. 

Do tính đặc thù, Trung tâm giáo dục GDQP – AN bao gồm có hai khoa 

giảng dạy (Khoa Chính trị và Khoa Quân sự) số lượng cán bộ giảng viên còn 

hạn chế, phải kiêm nhiệm (phối hợp) các môn.Vì vậy, khi giảngdạy chuyên 

sâu của từng bộ môn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đội ngũ cán bộ giảng 

viên trẻ. 

 Về phương pháp giảng dạy: Trung tâm đã tập trung đầu tư mọi khả 

năng, phương tiện để đội ngũ cán bộ giảng viên có thể áp dụng tối đa, hiệu 

quả các phương pháp giảng dạy nhằm phát huy được tính năng động, sáng tạo 

và “tự học” của học viên và sinh viên.Phương pháp giảng dạy của cán bộ 

giảng viên trong Trung tâm chủ yếu là phương pháp thuyết trình, phương 

pháp gợi mở, xêmina, đàm thoại, trực quan … Việc sử dụng các phương pháp 

này giúp cho học viên, sinh viên tư duy theo lời giảng của thầy, ghi nhớ 

vàlĩnh hội được nhiều thông tin sống động; tạo được nhiều tình huống và gợi 

mở tính độc lập, sáng tạo cho người học.Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số 

vấn đề trong chương trình giảng dạy khi cán bộ giảng viên áp dụng phương 

pháp này chưa thực sự đạt hiệu quả: bài giảng còn chưa gắn với thực tiễn; 

sinh viên tiếp thu còn mang tính chất thụ động, đôi khi còn không tập trung, 

bỏ giờ, trốn tiết, đi học mang tính chất đối phó; còn thiếu những thước phim 

có giá trị minh họa cho môn học;chưa có điều kiện tổ chức cho học viên, sinh 

viên đi tham quan, dã ngoại các nội dung liên quan đến bài giảng. 

 Thực hiện đào tạo theo hình thức tín chỉ, đề cương giảng dạy của ba 

môn học do Trung tâm đảm nhiệm đã được xây dựng, hoàn thiện phù hợp với 

yêu cầu thực tiễn. Nội dung của mỗi môn học đòi hỏi sinh viên phải có thời 

gian tự học, chuẩn bị bài trước khi đến lớp; có thời gian học lý thuyết và thực 

hành.Những nội dung cơ bản của mỗi môn học được truyền tải đầy đủ, khoa 

học và khích thích được sự sáng tạo của sinh viên. Tuy nhiên, thực tiễn cho 

thấy, mỗi môn học có nhiều vấn đề (nhiều nội dung, kiến thức cần truyền tải) 

nên cán bộ giảng viên khó có thể truyền đạt đầy đủ và cụ thể từng nội dung 



theo yêu cầu đến sinh viên. Nhiều nội dung trong giáo trình buộc sinh viên 

phải tự học nên kết quả chưa cao.  

 Về trang thiết bị, vật chất phục vụ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ: 

Đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo và nâng cao 

chất lượng giảng dạy tại Trung tâm. Được sự quan tâm của trường Đại học 

Quốc gia Hà Nội, hàng năm Trung tâm được đầu tư mua sắm cơ sở vật chất 

nhằm đáp ứng yêu cầu trong việc giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn 

cho cán bộ, giảng viên.Về trang bị vũ khí phục vụ cho giảng dạy được bổ 

sung kịp thời, đa dạng về chủng loại (Số lượng vũ khí, trang thiết bị, phương 

tiện minh họa). Kho chứa vũ khí, phương tiện giảng dạy cũng được đầu tư, 

mở rộng và điều kiện để bảo quản tốt hơn.Tuy nhiên, do tính đặc thù của các 

môn học nên trong quá trình giảng dạy đòi hỏi cán bộ giảng viên phải không 

ngừng cập nhập những kiến thức mới nhất về trang thiết bị vũ khí hiện đại để 

cung cấp cho người học. Có như vậy, cán bộ giảng viên mới thu hút được học 

viên, sinh viên trong bài giảng. Ngoài ra, do Trung tâm có nhiều cơ sở khác 

nhau, ở xa nhau; số lượng học viên phải giảng dạy ở nhiều cơ sở, nhiều hệ 

nên cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình giảng dạy của cán bộ giảng viên còn 

gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng 

dạy và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ giảng viên.  

 2. Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trung tâm giáo dục 

Quốc phòng – An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 Thứ nhất, thường xuyên quan tâm đến xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ giảng viên chuẩn về nghiệp vụ chuyên môn 

 Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ là 

việc quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy của môn học.Trong đó, 

việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng viên là đóng vai trò quan trọng hàng đầu, 

cần phải tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giảng viên giảng dạy của Trung tâm 

được học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở một số cơ sở chuyên sâu (đặc 



biệt là Trường Sĩ quan Lục quân 1).Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm 

cần có nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, 

giảng viên (nhất là cán bộ giảng viên trẻ), có nhiều chính sách chăm lo đời 

sống vật chất và tinh thần; Tăng cường sinh hoạt chuyên môn học thuật và mở 

nhiều cuộc hội thảo trong khoa và Trung tâm để sổ sung, cập nhập kiến thức 

thực tế.Ngoài ra, mỗi cán bộ giảng viên trong Trung tâm luôn tự mình nỗ lực 

học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đầu tư nhiều thời gian hơn nữa cho 

việc chuẩn bị tài liệu, nội dung chương trình trước khi lên lớp. Cán bộ giảng 

viên trẻ cần thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, tăng cường dự giờ những 

đồng nghiệp có thâm niên, trình độ chuyên môn cao. 

 Thứ hai, cán bộ giảng viên phải thường xuyên đổi mới phương pháp 

giảng dạy 

 Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng giảng dạy 

là phương pháp truyền đạt đến học viên, sinh viên. Vì vậy, mỗi cán bộ giảng 

viên cần phải nghiên cứu, tham khảo nhiều giáo trình, tài liệu và sách chuyên 

khảo để chọn lọc cách tiếp cận hay, dễ hiểu để truyền tải nội dung kiến thức 

cho học viên, sinh viên. Cán bộ giảng viên phải thường xuyên cập nhập những 

con số và sự kiện thức tế hàng ngày qua các thông tin đại chúng, sinh động và 

có sức thuyết phục cao đối với sinh viên. Thường xuyên sử dụng linh hoạt các 

phương pháp và các phương tiện giảng dạy cho bài học phong phú nhưng phải 

mang tính chất đặc thù phù hợp với môn học; tăng cường thời gian thảo luận 

cho học viên, sinh viên; thường xuyên đi điền dã trong giảng dạy. Đồng thời, 

lắng nghe và tìm hiểu những điều học viên, sinh viên mong muốn để kịp thời 

thay đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng bài giảng và chất lượng giờ học 

 Do đặc thù của các môn học thuộc Trung tâm, để có một giờ giảng dạy 

hiệu quả cán bộ giảng viên phải quản lý chặt chẽ sinh viên trong giờ học để 

nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên đối với môn học. Trong khi giảng 



dạy lý thuyết cũng như quá trình thực hành đòi hỏi cán bộ giảng viên nên phát 

vấn, thảo luận sinh viên nhiều hơn để tăng cường khả năng tiếp xúc giữa thầy 

và trò. Nhờ phát vấn mà học viên, sinh viên thúc đẩy ý thức học tập của sinh 

viên và tạo ra bầu không khí sôi nổi trong giờ giảng. 

 Trong những tiết học lý thuyết, cán bộ giảng viên cần linh hoạt sử dụng 

hiệu quả các phương tiện giảng dạy trên lớp: máy chiếu, sơ đồ, tranh ảnh, mô 

hình hóa các phương tiện cần thiết về các thiết bị vũ khí được phản ánh trong 

môn học. Ngoài ra, cán bộ giảng viên cần tạo cho học viên, sinh viên thói 

quen tìm tòi, suy nghĩ bản chất của vấn đề. Nội dung bài giảng có nhiều ví dụ 

thực tế minh họa, tạo nên sự thu hút, hấp dẫn. 

Thứ tư,thường xuyên tăng cường các hoạt động thực tiễn chuyên môn và trao 

đổi kinh nghiệm giảng dạy cho cán bộ giảng viên 

Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học thuộc Trung tâm đòi hỏi 

cán bộ giảng viên không chỉ nâng cao trình độ học vị mà yếu tố rất quan trọng 

là phải thường xuyên tìm hiểu hoạt động thực tiễn để nâng cao sự hiểu biết 

của mình về kiến thức của môn học.Mỗi cán bộ giảng viên nâng cao năng lực 

thực tiễn chuyên môn của mình thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và 

thông qua việc tham dự các hội thảo, hội nghị, tọa đàm liên quan đến các vấn 

đề chuyên môn học thuật, phù hợp với các chuyên đề đang thực hiện nhiệm 

vụ giảng dạy tại Trung tâm. 

Ngoài ra, để đáp ứng được đòi hỏi chuyên môn sâu, Trung tâm cần tạo 

điều kiện cho cho cán bộ giảng viên được trao đổi kinh nghiệm trong công tác 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học với các trung tâm, đơn vị giảng dạy ở các 

trường, cơ sở giáo dục trong cả nước: tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên 

được đi tham gia các cuộc thi, hội thi giảng viên dạy giỏi các môn giáo dục 

quốc phòng an ninh các trường đại học, cao đẳng trong cả nước; mời những 

chuyên gia, những cán bộ giảng viên có thâm niên về hội thảo, tọa đàm về các 

vấn đề thực tiễn nảy sinh của ngành quốc phòng, an ninh.  


