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 BÁO CÁO 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN GIÁO DỤC 

QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO SINH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ 

 

I. Lý do chọn biện pháp 

Giáo dục quốc phòng - an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một 

nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vị 

trí đặc biệt quan trọng trong công tác quốc phòng của Đảng, qua đó nhằm bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng cần thiết, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn của dân 

tộc cho học sinh đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh là chủ trương lớn của Đảng và 

Nhà nước ta, nhằm giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm 

tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc; trang bị cho học sinh những 

kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết, để học 

sinh nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. Nghị định 116/NĐ - CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về quốc 

phòng - an ninh chỉ rõ: “Giáo dục quốc phòng - an ninh là bộ phận của nền giáo dục 

quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục và đào tạo trung học 

phổ thông đến đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể”. Thông tư Số: 

40/2012/TT-BGDĐT 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã xác 

định: “Giáo dục quốc phòng - an ninh là môn học chính khóa, bắt buộc đối với học 

sinh các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp; sinh viên các trường 

cao đẳng, đại học; là một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân”.  

Trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho hoc sinh ở 

Trường THPT Trần Phú đã đạt được những kết quả lớn. Trường đã quán triệt sâu sắc 

và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị định của Chính phủ, thường 

xuyên bám sát sự chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam để xây dựng nội 

dung, chương trình, đề cương môn học đúng quy định, sát với tình hình thực tiễn của 

đơn vị và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục 

quốc phòng - an ninh cho học sinh. Đến nay, Trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 

giảng dạy cho ba khối lớp: khối lớp10, 11, 12. Bên cạnh đó Trường đã chủ động khắc 

phục những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị….  ngoài việc được trang bị các 

kiến thức, kỹ năng quân sự, còn trực tiếp được rèn luyện, trải nghiệm trong môi 

trường giáo dục ngoại khóa. Đây là điều kiện, cơ sở quan trọng để học sinh hình 

thành nhân cách, tính tổ chức, tính kỷ luật, đảm bảo phát triển toàn diện.  

Tuy nhiên trong tình hình hiện nay việc dạy học môn quốc phòng và an ninh 

chưa đảm bảo tính toàn diện, trọng tâm, trọng điểm các hình thức chưa phù hợp giữa 

lý thuyết với thực hành, chưa đảm bảo những hoạt động tham quan ngoại khóa do 

nhiều nguyên nhân nên công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh vẫn còn 



những hạn chế và khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Hệ thống cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập chưa đáp ứng được yêu cầu đặc thù 

của môn học nhất là các nội dung thực hành. Bên cạnh đó học sinh còn xem nhẹ môn 

học vì cho đây là môn phụ với hàm lương kiến thức khô khan nên ý thức học tập 

chưa cao, ý thức chấp hành kỷ luật còn nhiều hạn chế. 

Từ thực trạng ấy khiến bản thân tôi và các đồng nghiệp của mình luôn trăn trở. 

Vì vậy, tôi xin mạnh dạn trình bày một số kinh nghiệm của bản thân tôi đã đúc kết rút  

ra được từ trong quá trình dạy học của mình để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn 

quốc phòng và an ninh nói riêng và quá trình dạy học nói chung. 

II. Cách thức thực hiện 

 

Thứ nhất, giáo viên phải có kiến thức vững vàng. Đây chính là điều quan trọng 

nhất đối với những ai đang làm nghề dạy học. Bởi nó chính là cái nền, yếu tố cơ bản 

tạo nên một tiết dạy thành công. Dù phương pháp dạy học có tích cực, hợp lí đến 

mấy, dù khả năng diễn đạt của thầy có lưu loát đến mấy nhưng nếu kiến thức không 

chính xác, không phong phú thì những yếu tố kia cũng không có cơ hội để phát huy. 

Kiến thức vững vàng của người thầy còn khiến cho học sinh nể phục từ đó mới yên 

tâm, nghe theo rồi làm theo thầy. Vì thế, tôi thường xuyên cập nhật kiến thức: học từ 

tài liệu, học từ đồng nghiệp, từ bạn bè các trường khác, từ chính học trò….. 

 

Thứ 2, Chú ý đổi mới phương pháp dạy học phù hợp. Sự phù hợp về phương 

pháp dạy học không phải nhất thiết phải từ bỏ những phương pháp dạy học truyền 

thống để lựa chọn các phương pháp mà nhiều người cho là mới, là hiện đại. Theo tôi, 

sự phù hợp là phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của 

từng đơn vị, phù hợp với nội dung bài dạy cụ thể. 

 

Thứ 3, trong mỗi giờ học tôi luôn cố gắng tạo không khí: Nghiêm túc mà thân 

thiện. Sự nghiêm túc xác định cho học sinh ý thức tự giác, ý thức chấp hành kỷ luật, 

chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người điều hành lớp, ứng xử đúng mực trong quá 

trình tiếp nhận tri thức. Sự thân thiện đem đến cảm giác gần gũi, vui tươi, không khô 

cứng căng thẳng. Từ đó, việc học và tập luyện của các em cũng sẽ hiệu quả hơn. 

 

Thứ 4, cần tăng cường hơn nữa việc ứng dụng CNTT, đồ dùng dạy học trực quan 

trong dạy học (tất nhiên phải hợp lí) vì đây là hai yếu tố rất quan trọng để giảm tải 

các hoạt động của thầy trên lớp, lấy học sinh là trung tâm, học sinh dễ dàng chiếm 

lĩnh kiến thức, hơn nữa nó còn có tác dụng lôi cuốn, tạo hứng thú trong các tiết dạy. 

 

Thứ 5, khả năng truyền đạt lưu loát của người thầy cũng rất quan trọng vì nó thể 

hiện sự tự tin của một người thầy khi đứng trước học sinh. kỹ năng thị phạm động tác 

phải thực sự chuẩn xác và phải biết kết hợp giữa giảng giải, phân tích và thị phạm 

động tác mẫu một cách hài hòa, hợp lý. Nó giúp học sinh lĩnh hội và tiếp thu kiến 

thức một cách nhanh chóng, có hứng thú trong học tập hơn, học sinh cũng học tập ở 

thầy cách nói, cách diễn đạt, cách thị phạm động tác mẫu từ đó hình thành nhân cách 

và ý thức học tập tốt hơn qua các nội dung bài học. 

 



Thứ 6, tác phong, lối sống của giáo viên cũng rất quan trọng: đó là cách ăn nói, đi 

đứng, điệu bộ, cử chỉ, hành động, trang phục… Không thể có những buổi lên lớp 

thành công nếu giáo viên có lối sống không lành mạnh, tác phong không chuẩn mực. 

Tác phong làm việc của người thầy cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tác phong học sinh, 

thậm chí tác phong sống của trò. 

 

Thứ 7, trong quá trình giảng dạy kiến thức, tôi rất chú trọng đến kĩ năng kết hợp 

giữa lý thuyết với thực hành cho học sinh. Tôi luôn nói với học sinh, có kĩ năng này 

không khác gì mình đã xác định được đường đi từ điểm xuất phát tới đích đúng đắn 

nhất, hiệu quả nhất. Có kĩ năng học sinh khi đứng trước những yêu cầu cụ thể biết 

mình phải làm gì. Tôi yêu cầu nghiêm khắc học sinh phải thực hiện điều này.Vì thế, 

đứng trước những nội dung cụ thể học sinh biết phải làm như thế nào. Học sinh 

không còn sợ về kiến thức nội dung giữa lý thuyết và thực hành nữa, bác bỏ quan 

điểm học cho vui, học cho có mà học để biết để vận dụng vào thực tiễn. Cần phải đối 

diện với nó là một môn khoa học cần phải học. Những kĩ năng này sẽ được tôi 

thường xuyên bắt học sinh áp dụng trong suốt quá trình học tập và sau mỗi tiết học. 

 

Thứ 8, chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh để nhắc nhở động viên kịp 

thời các em. Chúng ta hãy trở thành người bạn lớn của các em. Chúng ta hãy trở 

thành “những người truyền lửa” của các em bằng nhiều cách: Đó là sự động viên 

khuyến khích (với những đối tượng khác nhau là khác nhau): với những học sinh 

trung bình, yếu kém cần khuyến khích các em biết làm đúng và thực hiện được những 

nội dung cơ bản, với học sinh Khá –Giỏi không chỉ làm đúng mà cò phải tìm tòi, sáng 

tạo. Đó còn là gieo đam mê, ước mơ qua những bài học. Từ đó, học sinh thấy được 

quá trình học tập của mình không chỉ là tiếp nhận tri thức, không chỉ là thi cử mà còn 

là cuộc sống, là ước mơ, là đam mê, là tương lai của chính bản thân mình. 

 

III. Kết quả thực hiện 

  Với giải pháp nhằm nâng cao chất lương môn giáo dục quốc phòng và an 

ninh tại trường THPT Trần Phú. Tôi nhận thấy ý thức học tâp và rèn luyện của 

học sinh ngày càng được cải thiện và nâng cao. Qua việc áp dụng tại trường 

THPT Trần Phú trong năm học 2020-2021 với bảng so sánh kết quả môn học 

như sau:  

 - Kết quả năm học 2019- 2020  trước khi áp dụng: 

 

TT 

 

LỚP 

 

   SỐ 

LƯƠNG 

 

YẾU 

 

TRUNG 

BÌNH 

 

KHÁ 

 

GIỎI 

SL % SL % SL % SL     % 

1 11/1 35 0 0 15 42,86 12 34,28 08 22,86 

2 11/2 34 0 0 20 58,8 08 23,5 06 17,7 

3 11/3 32 0 0 17 53,1 09 28,1 06 18,8 

4 11/4 27 0 0 15 55,6 10 37,0 07 26,0 

5 11/5 31 0 0 15 48,4 10 32,2 06 19,4 



 

 

 

- Kết quả năm học 2020- 2021 sau khi áp dụng: 

 

 

TT 

 

LỚP 

 

   SỐ 

LƯƠNG 

 

YẾU 

 

TRUNG 

BÌNH 

 

KHÁ 

 

GIỎI 

SL % SL % SL % SL     % 

1 11/1 35 0 0 09 25,7 14 40,0 12 34,3 

2 11/2 34 0 0 08 23,5 16 47,1 10 29,4 

3 11/3 32 0 0 09 28,1 12 37,5 11 34,4 

4 11/4 30 0 0 07 23,3 13 43,3 10 33,4 

5 11/5 33 0 0 09 27,3 13 39,4 11 33,3 

 

Tóm lai: Sau khi thực hiện các biện pháp đã nêu trên bản thân tôi nhận thấy 

được kết quả học tập  của học sinh ngày càng được nâng cao về chất lượng bộ môn. 

 

IV. Kết luận 

  Với giải pháp nhằm nâng cao chất lương môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại 

trường THPT Trần Phú. Tôi đã và đang áp dụng mang lại một kết quả khả quan như 

trên. Nó giúp tôi vững vàng hơn, tự tin hơn trong giảng dạy ngày một khẳng định 

được tầm quan trọng của môn học. Trên đây là bản tham luận về công tác giảng dạy 

của tôi. Bản tham luận chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Kính mong Ban giám khảo 

đóng góp ý kiến để bản tham luận của tôi được hoàn chỉnh hơn. Cuối cùng xin được 

kính chúc Ban giám khảo, các đồng chí mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc hội thi thành 

công tốt đẹp. Tôi xin chân thành cảm ơn. 

 

                                                                                                   Người báo cáo 

 

 

 

                                                                                                  Nguyễn Quang 

 

 


