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HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO 

DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Giảng viên Dương Thành Nghĩa 

Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính 

khóa, và không thể thiếu trong quá trình giáo dục đào tạo nhằm thực hiện tốt mục tiêu 

chương trình học tập chính khóa. Hàng ngày, các em sinh viên phải chịu áp lực rất 

nhiều từ việc học tập, rèn luyện nên hoạt động ngoại khóa không chỉ là sân chơi giúp 

sinh viên thư giãn, giải tỏa căng thẳng, tạo tinh thần thoải mái cho những giờ học tiếp 

theo mà bên cạnh đó còn giúp các em sinh viên phát triển các kĩ năng, có thêm những 

bài học kinh nghiệm, có cơ hội thể hiện bản thân. Quan trọng hơn nữa, hoạt động 

ngoại khóa còn giúp cho sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết đã học và thực 

tế, mở rộng tầm nhìn  ngoài những kiến thức tích lũy khi các em còn ngồi trên ghế 

nhà trường. Các hoạt động ngoại khóa mang lại nhiều ích lợi về sức khỏe, giúp các 

em năng động hơn cả về thể chất lẫn tinh thần, tăng khả năng thích nghi với môi 

trường, có cơ hội rèn luyện tất cả các kĩ năng cần thiết trong quá trình học tập cũng 

như củng cố và bổ sung những kĩ năng thực hành xã hội.  Đặc biệt, kỹ năng giao tiếp, 

ứng xử và giải quyết tình huống của các em được cải thiện rõ rệt thông qua các hoạt 

động ngoại khóa. Bên cạnh đó, hoạt động ngoại khóa còn tăng khả năng gắn kết, nâng 

cao tinh thần tương thân tương ái. Hoạt động ngoại khóa luôn khiến cho con người 

với con người gần nhau hơn.  

Hoạt động ngoại khóa của sinh viên học tập tại Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng - An ninh (GDQP-AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) mang tính đặc 

thù: không chỉ là các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngoài giờ 

lên lớp mà các em còn phải thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ các chế độ  trong  

ngày từ lúc báo thức đến khi tắt đèn đi ngủ như một quân nhân trong môi trường quân 

đội. Ở mỗi hoạt động đó đều có sự thi đua, phấn đấu và đánh giá kết quả trong toàn bộ 
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khóa học. Đó chính là sự khác biệt của hoạt động ngoại khóa ở Trung tâm GDQP-

AN, ĐHGQHN với hoạt động ngoại khóa của các trường đại học khác. 

Hàng ngày sau khi thức dậy vào 5h30, các em sinh viên phải mang mặc theo 

quy định, nhanh chóng cơ động xuống sân để tập thể dục. Tại đây, sinh viên  được các 

thầy Đại đội trưởng hướng dẫn hai bài thể dục 1 và 2 theo quy định của quân đội hoặc 

chạy dài trên một quãng đường nhất định. Toàn bộ quá trình này giúp các em sinh 

viên khởi động cơ thể, lấy lại tinh thần sau một đêm ngủ dài, để các em sẵn sàng tham 

gia học tập và rèn luyện tốt nhất chomột ngày mới. 

Tại Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN, bên cạnh việc tham gia học kiến thức 

trên lớp, các em sẽ phải học cách sắp xếp nội vụ  gọn gàng, ngăn nắp theo đúng quy 

địnhbằng việc dọn dẹp nhà cửa, gấp vuốt chăn màn, sắp đặt tư trang cá nhân ở nơi 

nghỉ ngơi của mình sao cho đúng với yêu cầu của một quân nhân thực thụ. Đây là 

công việc mà các em phải thực hiện hằng ngày sau khi ngủ dậy, nhưng cũng là một 

thử thách không hề đơn giản với các em sinh viên đã quen cách ăn ở, sắp đặt đồ đạc ở 

cơ sở đào tạo.  

Sau những giờ học căng thẳng trên giảng đường và ngoài thao trường, các em 

sinh viên có thể tìm đến các câu lạc bộ tham gia vào các hoạt động thể thao như: bóng 

đá, bóng chuyền, cầu lông, chạy bộ…hay có thể hòa mình vào điệu nhạc trong các 

nhóm nhảy hiện đại. Đặc biệt tối thứ tư hàng tuần các em được giao lưu văn hóa, văn 

nghệ cấp trung đội và chiều thứ sáu hàng tuần các em cùng nhau tổng dọn vệ sinh đơn 

vị. Một trong những hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa thiết thực mà Trung tâm đã tổ 

chức cho sinh viên tham gia đó là trải nghiệm thực tế ngay tại trung tâm. Hàng ngày, 

các đại đội đều cắt cử sinh viên luân phiên đến giúp  bếp ăn những công việc như nhặt 

rau, vo gạo, chia thức ăn…Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên được trải 

nghiệm thực tế trong công việc nội trợ, mà còn giúp các em giám sát được việc thực 

hiện vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm khẩu phần ăn cho chính mình. 
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Các khóa học tại Trung tâm đều được tổ chức các giải thi đấu thể thao như: 

bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, kéo co nữ và có một số khóa Trung 

tâm cũng tổ chức giao lưu văn nghệ do chính các em sinh viên đang học tập ở Trung 

tâm kết hợp với Đoàn thanh niên của trường các em học tập cùng thực hiện. Tất cả 

những hoạt động trên cùng một số hoạt động khác đã giúp rất nhiều các em sinh viên 

tìm được môi trường sinh hoạt lành mạnh sau những giờ lên lớp. 

Song song với các hoạt động học tập chính khóa thì hoạt động ngoại khóa cũng 

đóng vai trò quan trọng không kém. Nếu xem nhẹ hoạt động ngoại khóa không những 

nhà quản lý đánh mất đi tính toàn diện của quá trình giáo dục mà còn làm cho hoạt 

động dạy học trở nên đơn điệu, làm giảm đi hứng thú học tập của học sinh đối với 

môn học, kiến thức và kĩ năng của các em hình thành thiếu sâu sắc, không đủ độ rộng 

và tính vững chắc. Vì vậy, quản lý và tổ chức các hoạt động ngoại khóa hiện nay cần 

phải được chú trọng cả về lý luận và thực tiễn, cần phải có những biện pháp quản lý 

đúng và phù hợp. Nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa của hoạt động ngoại khóa nên đây 

là hoạt động luôn được Cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm chú trọng và coi đó là hoạt 

động không thể thiếu trong công tác quản lý, giảng dạy cho sinh viên khi học tập tập 

trung tại Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN. Trong điều kiện cụ thể của từng đối 

tượng sinh viên mỗi khóa học mà hoạt động ngoại khóa ở Trung tâm được tổ chức 

một cách linh hoạt. Ngay từ đầu khóa học, các Đại đội trưởng đã xây dựng kế hoạch 

làm rõ công tác quản lý, bảo đảm, thời gian, địa điểm, nội dung hoạt động…trình Ban 

Giám đốc phê duyệt, do đó khi tổ chức thực hiện không vấp phải bất kỳ tình huống 

trở ngại nào. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung tâm cùng sự đầu tư và thực 

hiện nghiêm túc các kế hoạch ngoại khóa đã đề ra của cán bộ, giảng viên mà trong 

một năm thực hiện quản lý theo mô hình đào tạo tập trung, các hoạt động ngoại khóa 

tại Trung tâm chưa xảy ra bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng tới kết quả học tập, rèn luyện 

của sinh viên.  
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Bên cạnh những thuận lợi cơ bản đó, thực tế qua năm đầu tiên đào tạo tập 

trung, hoạt động ngoại khóa ở Trung tâm hình thức còn nghèo nàn, đơn điệu. Đồng 

thời, hiện nay, Trung tâm đang tiếp quản ký túc xá số 4 của ĐHQGHN nên chưa có 

cơ sở đào tạo phù hợp với mô hình của một trung tâm GDQPAN, còn thiếu nhiều về 

điều kiện cơ sở vật chất, dẫn đến công tác tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên 

còn nhiều khó khăn. Các hoạt động mới chỉ diễn ra trong khuôn viên của đơn vị, 

Trung tâm chưa tổ chức được những buổi thăm quan, hành quân dã ngoại, những cuộc 

thi tiềm hiểu về kiến thức QPAN… để giúp các em có những trải nghiệm thực tế hơn. 

Các điều kiện để tổ chức hoạt động ngoại khoá còn hạn chế: thiếu địa điểm, thiếu 

phương tiện, đặc biệt là các tài liệu tham khảo. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu 

quả hoạt động ngoại khóa cho sinh viên học tập tại Trung tâm trong thời gian tới,  

ngoài việc tiếp tục phát huy những thuận lợi đồng thời cần triển khai thực hiện một số 

giải pháp như sau: 

Thứ nhất, cải thiện các hình thức hoạt động ngoại khóa. Ngoài những hoạt động 

quen thuộc, thời gian tới, Trung tâm cần quan tâm đổi mới và làm phong phú, đa dạng 

hơn các hình thức ngoại khóa, đặc biệt là những hình thức hoạt động gắn liền với đặc 

thù đào tạo của một Trung tâm GDQPAN như: tổ chức hành quân dã ngoại; các buổi 

thăm quan học tập; giao lưu với các đơn vị quân đội trên địa bàn; cùng địa phương 

thực hiện các hành động bảo vệ môi trường; tổ chức thi tìm hiểu kiến thức QPAN… 

Đối với các hoạt động ngoại khóa dã ngoại: Địa điểm tổ chức cần phù hợp với điều 

kiện kinh phí cho phép và trong điều kiện có thể. Phải lựa chọn hình thức ngoại khóa 

sinh động, gây hứng thú, tránh sự đơn điệu, gò bó, căng thẳng. Đối với các chuyến đi 

tham quan học tập cần lựa chọn địa điểm tham quan mang tính giáo dục, gắn liền với 

nội dung chương trình học để từ đó giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc 

như tham quan nhà truyền thống, bảo tàng quân sự...   

Bên cạnh đó, vào dịp kỉ niệm các ngày truyền thống trong năm, có thể tổ chức 

các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về QPAN giữa sinh viên các đại đội. Hình thức này 
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không những củng cố kiến thức cho các em mà còn tạo được sự hứng thú và sự chủ 

động tìm hiểu, nắm bắt kiến thức ở sinh viên. Tuy nhiên, để hình thức này trở nên 

hiệu quả, Trung tâm cần có những biện pháp tuyên dương, khen thưởng thiết thực. 

Ngoài ra, việc lựa chọn nội dung ngoại khóa phải chú ý đảm bảo tính thiết thực - bổ 

ích, tính thực tiễn - khả thi, tính ứng dụng – thực hành cao, tránh đưa vấn đề ra một 

cách chung chung, sơ lược, phiến diện. Sau mỗi hoạt động ngoại khóa cần được đánh 

giá rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc. 

Thứ hai, Trung tâm cần chú trọng hơn nữa đến công tác bồi dưỡng đội ngũ, vì 

đội ngũ là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục của mỗi cơ sở giáo dục. Thực tế, 

tuy đã ý thức được vai trò và tác dụng của các hình thức hoạt động ngoại khoá nhưng 

hiểu biết của giảng viên về hoạt động ngoại khoá còn phiến diện, năng lực tổ chức 

ngoại khoá còn hạn chế, các nhà quản lý chưa có được những biện pháp đồng bộ cần 

thiết để thúc đẩy các hoạt động ngoại khoá bộ môn. Để nâng cao năng lực tổ chức 

hoạt động ngoại khóa, trước tiên cần tổ chức các hoạt động dành cho giảng viên; phải 

xác định vị trí của vấn đề ngoại khóa trong chương trình chung của các môn học và 

phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên Trung tâm tham gia hoạt động ngoại khóa. 

Cũng cần nắm bắt được những vấn đề khó khăn từ thực tế giảng dạy của giảng viên, 

có thể là những vấn đề thuộc về kiến thức, về kĩ năng, phương pháp giảng dạy. Cũng 

có thể là những vấn đề khó khăn từ phía sinh viên như trình độ, tâm lý tiếp nhận. 

Bên cạnh đó, việc huy động các lực lượng trong Trung tâm tham gia có ý nghĩa 

quan trọng trong việc đảm bảo tổ chức thành công các hoạt động ngoại khóa. Xác 

định đúng vai trò từng bộ phận khi tham gia vào các hoạt động. Đánh giá được mặt 

mạnh, mặt yếu của từng bộ phận để có thể tổ chức phân công tham gia vào hoạt động 

có hiệu quả.Trong công tác chỉ đạo chia thành 3 nhóm chính: Nhóm tham gia xây 

dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện; nhóm cán bộ quản lí trực tiếp tổ chức thực hiện; 

nhóm phục vụ cho các hoạt động ngoại khóa.Việc phân chia nhóm nói trên mang tính 
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tương đối vì trong thực tế các lực lượng tham gia vào các giai đoạn của quá trình tổ 

chức đều có thể làm các nhiệm vụ khác nhau, đan xen vào nhau tùy theo dạng củạ 

hoạt động ngoại khóa. 

Thứ ba, tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo và nâng cao hiệu quả các hoạt 

động ngoại khóa. Thực tế hiện nay cho thấy, phần lớn các trung tâm GDQPAN trong 

đó có Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN chưa được đầu tư đồng bộ, một số trung tâm 

còn thiếu trầm trọng về cơ sở vật chất, chưa đúng mô hình trung tâm GDQPAN sinh 

viên. Một số hạng mục công trình xây dựng chưa thực sự đáp ứng tốt công năng sử 

dụng cho nhiệm vụ GDQPAN. Do đó, lãnh đạo Trung tâm cần tiếp tục rà soát các 

điều kiện cơ sở vật chất, đối chiếu với tiêu chuẩn của một trung tâm GDQPAN. Sau 

đó chủ động xây dựng kế hoạch tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất và tham mưu với lãnh 

đạo ĐHQGHN để sửa chữa, nâng cấp những công trình đã bị xuống cấp và đầu tư xây 

dựng những hạng mục công trình còn thiếu, mở rộng địa điểm cho hoạt động ngoại 

khóa. Trong điều kiện nguồn ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, Trung tâm cần phải có 

giải pháp tích cực huy động mọi nguồn lực để xây dựng môi trường giáo dục và tăng 

cường các điều kiện cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá cho nhà 

trường để đáp ứng với yêu cầu giáo dục hiện nay. 

Tóm lại, tham gia hoạt động ngoại khóa có vai trò quan trọng và tác động tích 

cực đến sinh viên. Nhận thức rõ tầm quan trọng của các hoạt động ngoại khóa nên 

ngay từ khi tiếp nhận cơ sở đào tạo mới tại Hòa Lạc, Cấp ủy, Ban Giám đốc cũng như 

đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên của Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN 

đã rất chú trọng đến việc tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp sinh viên tham gia 

các hoạt động ngoại khóa với hiệu quả và chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó vẫn còn 

những khó khăn, tồn tại cần khắc phục bằng những giải pháp và hành động thiết thực. 

Việc thực hiện tốt hoạt động ngoại khóa sẽ giúp Trung tâm không ngừng cải tiến chất 

lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu GDQPAN đã đề ra đồng thời tiến gần hơn 
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với mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục đại học – một vấn đề có ý nghĩa sống còn 

đối với các cơ sở giáo dục đại học hiện nay. 

 


