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1. Đặt vấn đề
Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) ở bậc Đại 

học là một đòi hỏi bức thiết không chỉ đặt ra cho ngành 
Giáo dục mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội. Với 
khẩu hiệu: “Biến quá trình đào tạo thành quá trình tự 
đào tạo” và định hướng “Phương pháp giáo dục phải 
phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng 
tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự 
học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí 
vươn lên”. Theo những định hướng đúng đắn đó, những 
năm qua Học viện Hậu cần đã và đang có những động 
thái tích cực, tạo được những chuyển biến  nhất định 
trong việc đổi mới PPDH, góp phần quan trọng vào việc 
nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Trong 
phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày kết quả và 
một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới PPDH 
của nhà trường.

2. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy 
học

Đổi mới PPDH là một tiêu chí quan trọng đánh giá 
việc dạy và học của mỗi cơ sở GD&ĐT nói chung cũng 
như của Học viện Hậu cần nói riêng. Tuy nhiên, tùy vào 
điều kiện sư phạm của nhà trường, từng khoa, từng bộ 
môn... việc xác định mô hình và lộ trình thực hiện phù 
hợp là vấn đề rất quan trọng. Đổi mới PPDH sẽ giúp 
người học hình thành được động cơ học tập đúng đắn, 
hứng thú trong học tập, tạo ra sự say mê trong nghiên 
cứu; phát huy được tính tích cực, chủ động, tự giác, tính 
độc lập sáng tạo, nâng cao khả năng giao tiếp và ứng xử; 
làm thay đổi cách học tập của người học như: Chủ động 
nghiên cứu trước bài học, luôn liên hệ đối chiếu giữa lí 
luận được trang bị với thực tế cuộc sống; tạo điều kiện 
để họ được tranh luận, phát biểu chính kiến, khẳng định 
bản thân trước tập thể và hỗ trợ lẫn nhau trong học tập. 
Đổi mới PPDH còn giúp hạn chế những thói quen chưa 

tốt trong học tập của người học như: Lười học, không 
chuẩn bị bài khi đến lớp, trên lớp chỉ biết nghe và ghi 
chép một cách thụ động, thiếu tự tin, thiếu mạnh dạn 
trong giao tiếp, tranh luận và nghiên cứu.

Như vậy, đổi mới PPDH vừa là một yêu cầu tất yếu 
khách quan vừa là động lực của sự phát triển, đòi hỏi 
mỗi thầy, cô giáo phải nhận thức sâu sắc được vai trò 
và trách nhiệm của bản thân để tích cực tham gia vào 
quá trình đổi mới PPDH của nhà trường, nó cũng đòi hỏi 
người học phải thay đổi cách học của bản thân sao cho 
phù hợp với bậc học mình được đào tạo. Đổi mới PPDH 
còn đặt ra những yêu cầu mới cho đội ngũ cán bộ quản 
lí giáo dục (QLGD) của nhà trường trong việc trang bị 
cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học cũng như việc 
đánh giá, xếp loại cán bộ, giảng viên, học viên (HV) và 
sinh viên (SV). Đây là nghĩa vụ đồng thời là trách nhiệm 
của mọi cán bộ giảng viên, cán bộ QLGD, của đông đảo 
HV, SV nhà trường... Nhận thức rõ về tầm quan trọng của 
việc đổi mới PPDH, Đảng ủy và lãnh đạo, chỉ huy Ban 
Giám đốc nhà trường luôn quan tâm đặc biệt đến việc 
đổi mới PPDH và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 
trong giảng dạy nhằm giúp người học có năng lực tư 
duy độc lập, sáng tạo, năng lực tự học, tự thích ứng với 
những thay đổi... trước những thách thức to lớn trong 
công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước 
hiện nay. 

3. Tình hình đổi mới phương pháp dạy học ở Học 
viện Hậu cần

Đổi mới PPDH và ứng dụng CNTT trong dạy học là 
định hướng có tính chiến lược lâu dài của nhà trường. 
Lãnh đạo, chỉ huy học viện luôn xem đây là nhiệm vụ 
then chốt để nhà trường không ngừng phát triển, mở 
rộng quy mô trở thành một cơ sở đào tạo có chất lượng 
GD&ĐT cao trong cả nước. Để nâng cao chất lượng 
GD&ĐT, mục tiêu đổi mới PPDH của nhà trường bao gồm 
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những vấn đề sau:
- Hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo và xây 

dựng hệ thống giáo trình lưu hành nội bộ.
- Chuyển đổi phương pháp giảng dạy truyền thống 

từ kiểu đọc - chép sang kiểu học tích cực, lấy người học 
làm trung tâm, người dạy chỉ mang tính định hướng với 
sự hỗ trợ của các trang thiết bị dạy học hiện đại. 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học (NCKH) 
của đội ngũ cán bộ, giảng viên, HV và SV của nhà trường. 

- Áp dụng công nghệ hiện đại phục vụ hoạt động 
giảng dạy, học tập và NCKH tập trung vào việc ứng dụng 
CNTT, trang thiết bị truyền thông đa phương tiện vào 
công tác GD&ĐT.

- Tạo nguồn và phát triển đội ngũ cán bộ QLGD, đội 
ngũ giảng viên có cơ cấu hợp lí, ổn định lâu dài, có trình 
độ chuyên môn cao bằng các hình thức tự đào tạo, gửi 
đi đào tạo trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng đến 
chính sách thu hút cán bộ của nhà trường.

Để thực hiện những mục tiêu trên, trong những 
năm qua, bằng nhiều hình thức và phương pháp thích 
hợp nhà trường đã đầu tư đồng bộ cả về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị CNTT cũng như tích cực bồi dưỡng kĩ năng 
tin học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên phục vụ đắc lực 
cho việc đổi mới PPDH. Kết quả bước đầu, Học viện Hậu 
cần đã đạt được một số đổi mới cơ bản sau:

3.1. Chương trình đào tạo được bổ sung, cập nhật 
phù hợp với yêu cầu thực tế

Nhà trường hiện đang đào tạo cho 32 đối tượng HV 
quân sự và SV dân sự với các mã ngành đại học, chuyển 
cấp và hoàn thiện đại học, cao đẳng và hoàn thiện cao 
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo theo chức 
danh công tác. Một số mã ngành đại học dân sự đã được 
chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Nội dung 
chương trình đào tạo đã thể hiện tính cơ bản, hệ thống, 
thống nhất, chuyên sâu và sự liên thông giữa các bậc 
học, cấp học trong đó chú trọng đến việc giảm lí thuyết, 
tăng thời lượng thực hành, đổi mới phương pháp giảng 
dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá và cập nhật những 
thông tin, sự phát triển mới cả về lí luận, thực tiễn để đáp 
ứng với yêu cầu, nhiệm vụ GD&ĐT. Trong đề cương chi 
tiết của mỗi môn học, mỗi học phần đều đã xác định rõ 
các hình thức thi, kiểm tra.

3.2. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng 
phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, làm việc theo 
nhóm

- Phương pháp đóng vai mô hình hóa hoạt động 
nghề nghiệp trong dạy học: Giảng viên lựa chọn những 
nội dung, những tình huống sát với nghề nghiệp của đối 
tượng được đào tạo để tăng tính thực tiễn nghề nghiệp 
trong dạy học. Khi sử dụng phương pháp này, người 
dạy phải bảo đảm để người học nắm chắc các kĩ năng 
nghề nghiệp, giúp họ nhận thức được ý nghĩa của từng 
kĩ năng và tổ chức để họ vận dụng các kĩ năng vào tình 
huống nghề nghiệp càng nhiều càng tốt. Về bản chất, 
việc tăng cường phương pháp này trong dạy học chú 
trọng cả về giảng dạy lí thuyết gắn với tổ chức dạy thực 

hành. Mục tiêu của phương pháp không chỉ đơn thuần 
dừng lại ở việc trang bị kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp mà 
còn phát triển thái độ nghề nghiệp đúng đắn cho HV, SV 
từ đó kích thích tính chủ động, sáng tạo của người học.

- Phương pháp giải quyết vấn đề: Giảng viên nêu 
vấn đề và người học giải quyết vấn đề, họ có thể cùng 
nhau thảo luận, cuối cùng giảng viên tổng hợp, đánh 
giá và đưa ra nhận xét về các vấn đề đúng từ những ý 
kiến của SV. Cũng có thể trên chủ đề đó, người học nêu 
lên những vấn đề cần giải quyết, giảng viên để họ chủ 
động đưa ra những ý kiến của mình, sau đó giảng viên 
tổng hợp và đưa ra ý kiến thống nhất các nội dung. Các 
phương pháp này được nhiều giảng viên của trường áp 
dụng khá phổ biến.

- Phương pháp tạo tình huống: Giảng viên tạo tình 
huống, người học tự phân tích tình huống và lí giải vấn 
đề, tự tổng hợp và kết luận trên cơ sở có sự hướng dẫn, 
giúp đỡ của giảng viên. 

- Phương pháp dạy học có tính chất NCKH: Học tập 
theo phương pháp này, người học được giảng viên cố 
vấn, định hướng, theo dõi chặt chẽ, thúc đẩy thường 
xuyên và dự kiến trước kết quả sẽ đạt được trong quá 
trình nghiên cứu. Nội dung người học nghiên cứu cần 
thống nhất với nội dung bài giảng mà giảng viên đã 
lựa chọn, thiết kế theo mục đích dạy học. Học tập theo 
phương pháp này còn góp phần quan trọng hình thành 
cho người học phương pháp, tác phong làm việc khoa 
học. Nó không chỉ giúp HV, SV thu được kiến thức mà 
còn trực tiếp tạo ra phẩm chất, năng lực làm việc độc lập 
trong nhân cách từng người học, đồng thời kích thích 
mạnh mẽ hứng thú học tập, phát huy cao độ vai trò chủ 
thể tích cực của người học.

Tùy thuộc vào đối tượng giảng và nội dung bài 
giảng, trong mỗi tiết dạy các giảng viên có thể sử dụng 
các phương pháp trên kết hợp với phương pháp thuyết 
trình để giảng giải, truyền đạt những kiến thức cơ bản 
trong từng vấn đề mà HV, SV đưa ra để lí giải, chứng 
minh hay giải thích...

3.3. Tăng cường hiệu quả công tác nghiên cứu 
khoa học trong cán bộ, giảng viên, học viên và sinh 
viên nhà trường

Công tác NCKH của nhà trường luôn bám sát yêu 
cầu, nhiệm vụ GD&ĐT. Nhà trường đã tập trung nghiên 
cứu, biên soạn và hoàn thành kế hoạch chính quy hóa 
giáo trình, tài liệu huấn luyện; đồng thời tích cực tham 
gia nghiên cứu, biên soạn tài liệu của Bộ Quốc phòng 
và Tổng cục Hậu cần. Phạm vi các đề tài khoa học được 
mở rộng và đa dạng hơn. Từ năm 2010 đến nay, đơn vị 
đã nghiên cứu thành công 2 đề tài cấp Bộ, 52 đề tài cấp 
ngành, 212 đề tài cấp trường, 470 đề tài Tuổi trẻ sáng 
tạo và nhiều đề tài, sáng kiến cấp cơ sở. Tổng kết 15 năm 
(2000 - 2015) phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo trong quân 
đội”, nhà trường được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị 
xuất sắc. Ngoài việc xuất bản định kì ấn phẩm tạp chí 
Nghiên cứu khoa học Hậu cần quân sự, nhà trường đã 
triển khai ứng dụng phần mềm quản lí tạp chí điện tử đa 
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năng tạo lập các tạp chí điện tử hoặc ấn phẩm thông tin 
khoa học quân sự theo mô hình trực tuyến với số lượng 
không hạn chế nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin 
nhanh chóng, tiện lợi, chính xác của bạn đọc. Tạp chí nhà 
trường đã mở các lớp bồi dưỡng cộng tác viên, bạn đọc; 
tổ chức tốt việc đăng kí, lựa chọn nội dung viết báo khoa 
học đồng thời mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với các 
tạp chí trong và ngoài quân đội... Đây là những hình thức 
hết sức thiết thực nhằm tạo tiềm lực khoa học để mọi 
cán bộ, giảng viên, HV và SV nhà trường viết bài và đăng 
các bài viết NCKH có liên quan đến quá trình học cao học 
hoặc làm nghiên cứu sinh của mình.

Cơ quan phòng khoa học đã ban hành các văn bản 
quy định về công tác NCKH đối với đội ngũ cán bộ, giảng 
viên, HV và SV đồng thời thống nhất về thể thức trình 
bày báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học, thuyết 
minh sáng kiến trong toàn trường. Đầu mỗi năm học, 
thông qua cơ quan phòng khoa học, nhà trường tổ chức 
triển khai cho cán bộ, giảng viên, HV và SV đăng kí và 
thông qua tên các đề tài NCKH, các sáng kiến cải tiến 
cấp khoa và cấp trường. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ huy 
nhà trường cũng tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị 
khoa học cấp khoa, cấp trường về đổi mới mục tiêu, nội 
dung và PPDH với sự tham gia của các giáo sư, phó giáo 
sư, tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài quân đội 
nhằm tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, tìm các biện pháp 
đổi mới và cách thức tổ chức đổi mới PPDH có hiệu quả.

3.4. Đa dạng hóa phương pháp và quy trình kiểm 
tra, đánh giá kết quả học tập, đảm bảo tính nghiêm 
túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với 
phương thức đào tạo, hình thức học tập

Bên cạnh phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết 
quả học tập truyền thống như trước đây, bước đầu nhà 
trường đã triển khai xây dựng thí điểm và tổ chức hội 
thảo rút kinh nghiệm về việc xây dựng hệ thống ngân 
hàng câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho thi kết thúc môn 
ở các khoa Tài chính, khoa Công tác đảng - Công tác 
chính trị, khoa Lí luận Mác -Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí 
Minh... để làm cơ sở cho việc triển khai xây dựng đồng 
bộ hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ở tất cả các 
khoa, các bộ môn trong trường. Hệ thống ngân hàng 
câu hỏi trắc nghiệm ở các khoa được triển khai thí điểm 
qua tổ chức hội thảo đánh giá đã hướng tới việc nâng 
cao khả năng tự tổng hợp, khả năng tư duy độc lập, sáng 
tạo của người học. Để đảm bảo tính nghiêm túc, khách 
quan, chính xác và công bằng trong quá trình kiểm tra, 
đánh giá kết quả học tập của người học, hiện nay 100% 
các bài thi viết các môn học đều do Ban Khảo thí và Đảm 
bảo chất lượng GD&ĐT của trường dọc phách và tổ chức 
chấm thi tập trung. Yêu cầu sau khi HV, SV thi xong các 
khoa phải chủ động cắt cử giảng viên lên ban để chấm 
thi tập trung, gửi kết quả để ban tổng hợp trong thời 
gian tối đa là 3 ngày kể từ khi tổ chức thi.

3.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học

Để khuyến khích giảng viên ứng dụng CNTT, sử 

dụng trang thiết bị dạy học hiện đại, nhà trường đã hỗ 
trợ cấp một số máy tính bàn và xách tay đến các khoa 
và bộ môn, tổ chức tập huấn bồi dưỡng kĩ năng soạn 
thảo văn bản, thiết kế giáo án và giáo trình điện tử cho 
tất cả giảng viên. Đến nay, 100% các phòng học chuyên 
dùng, phòng học phổ thông ở cả hai khu vực của nhà 
trường đã được trang bị máy chiếu (projector) và màn 
chiếu, nhiều phòng học được trang bị máy camera, các 
khoa giáo viên đều được trang bị hội trường chuyên 
dùng phục vụ cho việc giảng phương pháp, thao diễn... 
Thư viện của nhà trường đã đầu tư, nâng cấp giúp giảng 
viên, HV và SV dễ dàng tìm kiếm thông tin trong công 
tác đào tạo. Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai tốt 
việc nối mạng nội bộ trong toàn trường, tạo điều kiện 
thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, HV và SV có điều kiện 
truy cập thông tin, trao đổi kinh nghiệm đổi mới PPDH 
nhanh chóng, thuận lợi.

Trong thời gian qua, hoạt động đổi mới PPDH và 
ứng dụng CNTT trong dạy học của nhà trường đã có 
những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả 
đáng khích lệ, tuy nhiên quá trình thực hiện nhà trường 
cũng gặp phải một số khó khăn sau:

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm trong 
giảng dạy, NCKH đang trong thời điểm chuyển giao thế 
hệ. Các khoa, các bộ môn đang thực hiện trẻ hóa đội ngũ 
nhà giáo, đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ chưa có nhiều 
kinh nghiệm trong thực tế và giảng dạy, một số giảng 
viên trẻ chưa được học qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm.

- Một số bài giảng giáo án điện tử chưa được chuẩn 
bị công phu, còn sơ sài, ít thông tin, thiếu hình ảnh, thực 
tiễn minh họa, chọn nội dung trình bày chưa thật hợp 
lí, do đó chưa thực sự mang lại hiệu quả cao trong quá 
trình thực hành giảng dạy.

- Đời sống của một số cán bộ, giảng viên còn gặp 
nhiều khó khăn về hậu phương, gia đình.

- HV, SV vẫn còn thói quen thụ động, quen nghe, 
ghi chép, học thuộc và tái hiện lại kiến thức một cách 
máy móc, rập khuôn những gì giảng viên đã giảng. 
Điều này dẫn đến người học chỉ biết những kiến thức 
mà giảng viên đã cung cấp, khả năng tư duy, so sánh 
đối chiếu giữa lí luận và thực tiễn do đó còn hạn chế. Đa 
phần HV quân sự và SV dân sự chưa có thói quen chủ 
động tra cứu thông tin trên mạng Internet.

- Kinh phí cho hoạt động NCKH của nhà trường còn 
hạn chế. Việc triển khai ứng dụng kết quả NCKH vào thực 
tiễn phục vụ cho nhiệm vụ GD&ĐT của nhà trường hiệu 
quả chỉ đạt được ở mức độ nhất định. Công tác NCKH 
chưa tập trung đúng mức, chưa có các đề tài trọng điểm 
hay các đề tài có tính ứng dụng thực tiễn. Công tác 
hướng dẫn HV, SV tự học, tự nghiên cứu đôi lúc còn hời 
hợt.

Do những khó khăn trên nên việc đổi mới PPDH và 
ứng dụng CNTT trong dạy học đôi lúc chưa được thường 
xuyên, một số giảng viên chỉ áp dụng trong các tiết dự 
giờ hay các giờ thao giảng.
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4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc đổi 
mới phương pháp dạy học

- Làm tốt khâu tuyển chọn, phát hiện, tạo nguồn 
và bồi dưỡng những đồng chí cán bộ có năng khiếu sư 
phạm, có chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên ở các 
khoa giáo viên với cơ cấu độ tuổi hợp lí, đảm bảo tính ổn 
định lâu dài trong việc biên chế, sắp xếp cán bộ là giảng 
viên công tác tại nhà trường. 

- Tích cực tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho 
các giảng viên trẻ, nâng cao kĩ năng ứng dụng CNTT cho 
giảng viên, HV và SV.

- Tăng cường công tác NCKH trong cán bộ, giảng 
viên, HV và SV. Đối với giảng viên, NCKH phải là một tiêu 
chí, một yêu cầu bắt buộc để nhận xét, đánh giá mức 
độ hoàn thành nhiệm vụ đồng thời đây cũng là thành 
tố không thể thiếu trong việc hình thành PPDH mới, 
giúp giảng viên tìm kiếm, phát hiện những vấn đề mới 
trong hoạt động chuyên môn và giảng dạy; giúp HV, SV 
gắn học với hành, phát triển tư duy logic và rèn luyện 
phương pháp luận sáng tạo. 

- Tăng cường trách nhiệm, sự gắn bó của giảng viên 
đối với HV, SV đồng thời có những chính sách thỏa đáng 
để nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ giảng dạy 
bằng chính hoạt động giảng dạy và NCKH của họ.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, dự giảng, 
tổ chức rút kinh nghiệm về đổi mới PPDH cho đội ngũ 
nhà giáo.

- Khuyến khích giảng viên viết giáo trình lưu hành 
nội bộ, giáo trình điện tử và có kinh phí thích đáng cho 
hoạt động này.

- Tạo điều kiện về thời gian để người học có thời 
gian chuẩn bị tài liệu trước khi lên lớp, kết hợp với nâng 
cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của người học trong 

các giờ thảo luận và thực hành.
5. Kết luận
Đổi mới PPDH là một quá trình lâu dài, phức tạp cần 

phải có các giải pháp thích hợp và đồng bộ. Trong xu thế 
hội nhập quốc tế và từng bước thích ứng với cơ chế thị 
trường đòi hỏi nhà trường phải có nhiều thay đổi về nội 
dung, phương pháp đào tạo để chất lượng GD&ĐT ngày 
càng tốt hơn, đáp ứng với nhu cầu về đào tạo nguồn 
nhân lực có chất lượng cho xã hội. Những kết quả trong 
đổi mới PPDH mà Học viện Hậu cần đã đạt được tuy còn 
khiêm tốn nhưng đã khẳng định được chủ trương đúng 
đắn của nhà trường và tạo cho nhà trường vị thế mới 
trong khối các học viện, nhà trường quân đội nói riêng, 
hệ thống giáo dục quốc dân nước ta nói chung.
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