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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong chiến tranh  ảo vệ Tổ quốc, đối tượng t c chiến của ta thường ưu thế 

h n ta về vũ  h , trang  ị v  c c phư ng tiện chiến tranh hiện đại, đặc  iệt    vũ  h  

công nghệ cao, tình huống chiến đấu  iễn ra nhanh v  phức tạp, đ nh địch sẽ rất gay 

go v  quyết  iệt. Tận  ụng thế có  ợi của địa hình để  ảo to n  ực  ượng v  đ nh 

thắng địch    vấn đề rất quan trọng trong tổ chức chuẩn  ị v  thực h nh chiến đấu. Để  

có hiểu  iết đ ng địa hình, tận  ụng được ưu thế của nó trong chiến đấu đ i hỏi người 

chỉ huy cần phải có  iến thức tốt về Địa hình qu n sự v   iết vận  ụng  inh hoạt v o 

từng điều  iện, ho n cảnh chiến đấu cụ thể. 

Địa hình quân sự là môn học nghiên cứu, vận dụng địa hình trong hoạt động 

quân sự nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lực  ượng v  vũ  h , phư ng tiện chiến 

đấu. Địa hình là yếu tố quan trọng khi tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu. 

Kiến thức địa hình quân sự    c  sở cho các môn quân sự chuyên ngành nghiên cứu, 

đ nh gi , vận dụng v o điều kiện cụ thể của từng hình thức chiến thuật trong huấn 

luyện chiến đấu. 

Trong những năm qua, c c trường đại học qu n sự đã coi trọng việc trang  ị 

cho học viên những  iến thức c   ản về Địa hình qu n sự,   m c  sở cho vận  ụng 

v o huấn  uyện v  chiến đấu. Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy, chất  ượng  ạy học 

môn Địa hình qu n sự vẫn c n hạn chế, việc vận  ụng  iến thức đã học của học viên 

trong quá trình học tập tại trường v o c c hoạt động qu n sự thiếu t nh  inh hoạt, chưa 

đ p ứng yêu cầu cao đối với nhiệm vụ huấn  uyện, sẵn s ng chiến đấu v  chiến đấu 

 ảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phư ng ph p  ạy học chủ yếu vẫn    phư ng 

pháp thuyết trình, chưa sử dụng nhiều c c phư ng ph p  ạy học hiện đại để phát 

huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học viên, việc gắn nội dung dạy học với các 

tình huống thực tiễn chưa được chú trọng nhiều, dạy học thông qua hoạt động thực 

tiễn  t được thực hiện, việc rèn luyện khả năng vận dụng tri thức  iên ng nh để giải 

quyết các vấn đề phức hợp gắn với thực tiễn chưa được ch  ý đ ng mức. 



2 

 

Xuất phát từ những lí do trên, với trách nhiệm của một giảng viên tác giả 

mong muốn được đóng góp một phần rất nhỏ vào thành công của qu  trình đổi 

mới phư ng ph p  ạy học vì vậy tác giả đã lựa chọn đề tài “Tổ chức dạy học 

môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam theo định 

hướng phát triển năng lực”. Luận án góp phần đổi mới phư ng ph p  ạy học, 

nâng cao chất  ượng dạy và học môn Địa hình quân sự trong các Trường Đại học 

Quân sự Việt Nam. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất quy trình v  biện pháp tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong 

các trường đại học quân sự Việt Nam theo định hướng phát triển năng  ực nhằm 

ph t huy t nh t ch cực, chủ động, s ng tạo, ph t triển năng  ực của học viên trong 

học tập, góp phần nâng cao chất  ượng dạy học môn Địa hình quân sự ở các Trường 

Đại học Quân sự Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đ ch trên, đề tài cần phải giải quyết những nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu c  sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học môn Địa hình quân sự 

trong các trường đại học quân sự Việt Nam th o định hướng phát triển năng  ực 

- X c định c c năng  ực học viên cần đạt được sau khi học môn Địa hình 

quân sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam 

- Đề xuất được nguyên tắc, yêu cầu, quy trình tổ chức  ạy học môn Địa hình 

qu n sự trong c c trường đại học quân sự Việt Nam 

- X c định các biện pháp tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong các 

trường đại học quân sự Việt Nam để phát triển năng  ực cho học viên 

- Thiết kế v  tổ chức  ạy học một số   i học trong môn Địa hình qu n sự ở 

các trường đại học quân sự Việt Nam th o định hướng phát triển năng  ực 

- Tiến hành thực nghiệm để  iểm chứng tính khả thi và hiệu quả của đề tài 

nghiên cứu 

- Đưa ra  ết luận và  huyến nghị của việc tổ chức dạy học môn Địa hình quân 

sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam th o định hướng phát triển năng  ực  
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu quy trình v   iện ph p tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự 

trong các trường đại học quân sự Việt Nam th o định hướng phát triển năng  ực. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng quy trình v   iên ph p tổ chức dạy học 

môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam th o định hướng 

phát triển năng  ực. 

- Điều tra, khảo sát việc tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự theo hướng phát 

triển năng  ực ở 4 trường s  quan (S  quan Lục quân 1, S  quan Ch nh trị, S  quan Đặc 

công, S  quan Ph o binh), 3 học viện ( Học viện Biên phòng, Học viện Hậu cần, Học 

viện Phòng không Không quân). 

- Thực nghiệm sư phạm tại trường S  quan Lục quân 1, S  quan Chính trị và 

Học viện Hậu cần. 

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu đề xuất được quy trình v   iện ph p tổ chức dạy học môn Địa hình quân 

sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam hợp   , đảm  ảo c c yêu cầu, nguyên 

tắc sư phạm thì sẽ ph t huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hình thành và 

phát triển năng  ực của học viên góp phần nâng cao chất  ượng dạy học môn Địa 

hình quân sự trong c c trường đại học quân sự Việt Nam. 

5. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

5.1. Trên thế giới 

5.1.1. Những nghiên cứu về dạy học Địa hình quân sự trên thế giới  

Môn Địa hình quân sự được dạy hầu hết trong c c trường quân sự trên thế giới. 

Trong 10 học viện quân sự h ng đầu thế giới: Học viện Quân sự West Point, Hoa kỳ; 

Trường đại học Không lực Hoàng gia Cranw   , Anh; Trường quân sự Saint-Cyr, Pháp; 

Đại học quốc phòng quốc gia quân giải phóng nhân dân Trung Quốc; Học viện Bộ 

Tổng tham mưu Nga;  ọc viên phòng vệ Nhật Bản; Học viện Quân sự Nam Phi; Học 

viện Quân sự Evelpidon Hellenic, Hy Lạp; Học viện quốc phòng quốc gia Ấn Độ; Học 

viện Quân sự Pa istan, c c trường đều có  hoa địạ hình.  
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Cuốn Địa hình v   ản đồ Qu n sự của E win A vin Root được giảng  ạy 

tại Trường Lục qu n  oa Kỳ đã nêu  ên được c c phư ng ph p nghiên cứu  ản 

đồ qu n sự, thực h nh sử  ụng  ản đồ [101]. Bộ sưu tập 32 cuốn sách Vintage 

trên đ a DVD của Macduivề Địa hình quân sự, là bộ sưu tầm lớn các cuốn sách 

điện tử về đọc bản đồ địa hình trên đ a DVD Data 1. Đ y     ộ sách tổng hợp về 

địa hình bao gồm nhiều chủ đề: Địa hình quân sự; lập bản đồ; c c phư ng ph p 

phác thảo bản đồ; đọc bản đồ; thăm    địa hình; các vấn đề về bản đồ; phư ng vị 

là gì và sử dụng như thế n o  ưới góc độ quân sự và nghệ thuật chiến tranh 

[102]. 

Cuốn Địa hình quân sự do Montague. William Edward viết (Vư ng Quốc 

Anh) cũng như cuốn bản đồ địa hình của Hội Địa lý Hoa Kỳ cũng đều trình bày về 

các vấn đề hệ tọa độ; hệ định vị toàn cầu; hệ quy chiếu; thăm    định vị mốc; hệ tọa 

độ địa lý; hệ tọa độ so s nh; độ chính xác của tọa độ; vị tr  tư ng đối so với tuyệt 

đối; phép chiếu bản đồ; lịch sử thành lập bản đồ; bản đồ hiện đại; đọc ảnh hàng 

không; phân tích ảnh hàng không; lập bản đồ từ ảnh h ng  hông; ph n t ch c c đặc 

điểm lý học trên bản đồ địa hình; nghiên cứu sông suối trên bản đồ địa hình; phân 

t ch thay đổi bản đồ địa hình; ph n t ch t c động của điều tra đất đai; x y  ựng các 

hồ s ; ph n t ch tỷ lệ bản đồ; ph n t ch c c đặc điểm văn hóa trên  ản đồ; phân tích 

tên địa điểm trên bản đồ; xây dựng mô hình 3D; ph n t ch đô thị hóa qua thời gian; 

góc hướng trên bản đồ; ph n t ch con người và thủy văn; ph n t ch  ợi thế của địa 

hình. Sách chỉ đề cập đến nội dung của địa hình quân sự [103]. 

Sách gi o  hoa Địa hình quân sự của William Hamilton Richards (Vư ng 

quốc Anh), được sử dụng giảng dạy tại Học viện Quân sự  o ng gia, Trường Đ  

Quân sự  o ng gia, Trường Đ   ộ Tổng tham mưu của nước Anh. Một số cuốn 

sách về Địa hình quân sự của Hiệp hội địa hình châu Mỹ, sách của nhiều tác giả 

trong đó có t c giả GS Edwin R. Stuart Học viện quân sự Hoa Kỳ viết về "c m 

nang quân sự" gồm: đọc bản đồ; phác thảo địa hình quân sự; lựa chọn s  đồ; tỷ lệ; 

định hướng bản đồ và sử dụng bản đồ ngoài thực địa. Captain Barber's viết về đọc 

bản đồ quân sự và huấn luyện trinh s t, đọc tọa độ bản đồ, x c định vị trí mục tiêu. 

https://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+Hamilton+Richards%22
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 ryant v   ugh s đề cập tới công việc vẽ bản đồ bao gồm các nguyên tắc và kỹ thuật 

vẽ, sử dụng phư ng tiện chỉ huy. H.E Gregory trình bày về các nguyên tắc, nguyên lý 

về địa hình quân sự; khoa học về địa  ý, địa hình có ảnh hưởng đến hoạt động quân 

sự; t c động của địa hình quân sự trong chiến tranh. Dr. Vaughan Cornish c n đề cập 

tới địa hình biển, vị trí chiến  ược của địa hình biển và tác chiến trên biển [104]. 

Cuốn Nghiên cứu địa hình quân sự của Douglas R. Caldwell, Judy Ehlen và 

Russel S. Harmon (Mỹ). Đã đề cập  h  đầy đủ về các nghiên cứu địa hình như: 

Tổng quan địa hình quân sự; các góc nhìn về địa hình quân sự; ứng dụng địa hình 

ngầm trong hoạt động quân sự; xây dựng địa hình chiến thuật; địa hình quân sự 

Canadian từ đế chế đến liên minh bảo vệ phía nam, cảnh giới phía bắc; trinh s t địa 

hình; các chiến dịch quân sự ở trong điều kiện thời tiết nhiệt đới; địa hình quân sự 

của cao nguyên  u son; ph n t ch địa hình quân sự [105]. 

S ch Địa hình quân sự hiện đại của Francis Galgano và Eugene J. Palka   viết 

về khoa học địa hình cho người không chuyên, giới thiệu địa    cho người không 

  m địa   ; an ninh môi trường; môi trường và an ninh khu vực; biến đổi khí hậu 

[106]. Cuốn Địa hình quân sự đại cư ng của T. Miller Maguire mô tả lý thuyết và 

nguyên lý địa hình quân sự; tầm quan trọng của các nghiên cứu địa hình quân sự; 

các nguyên tắc chủ đạo trong địa lí chiến  ược và quân sự [107]. 

 Sách Địa hình quân sự, Fancis A. Galgano đề cập các thông tin, công cụ, công 

nghệ về địa hình để giải quyết địa hình quân sự; ph n t ch địa hình quân sự trong 

chiến dịch quân sự; các bài viết chuyên luận về chiến tranh v  địch, địa chính trị và 

địa chiến  ược; an ninh môi trường; phư ng ph p v  công nghệ địa không gian [108]. 

 S ch Địa hình quân sự của Adrian Crem, Andrey Phôlimônôp, Ilia Bunôp 

của Nga là cuốn sách giáo khoa về địa hình. Nội dung sách đã nghiên cứu đi s u 

về tổ chức dạy học, phư ng ph p  ạy học Đia hình qu n sự về những nội  ung định 

hướng trên thực địa, c c đặc tính chiến thuật của địa hình, đọc bản đồ, ảnh hàng 

 hông, c c phư ng ph p đo đạc đ n giản, s ch n y  ùng cho c c trường quân sự 

của qu n đội Nga [115]. 

 Trong cuốn Địa hình quân sự của Lêônhit Sundesôp, Viacheslav Rôdiônôp, 

V.Sôphrônôp, Vladimia Ulianski các tác giả đã trình bày ngắn gọn, hoàn chỉnh về 
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phạm vi của Địa hình quân sự. Sách được viết để dạy cho sinh viên về phư ng ph p 

kiểm tra, đ nh gi  địa hình, định hướng trên thực địa, việc sử dụng các bản đồ địa 

hình vào tình huống chiến thuật, c c phép đo đạc trên bản đồ [117].  

 Sách tổng quát nhất về Địa hình quân sự của Psarep A.A., Kôvalenkô A.H., 

Kuprin A.M., Pirnak B.I.  được trình bày theo hệ thống hóa về c c phép đo trên  ản 

đồ, ảnh hàng không, sử dụng bản đồ ngoài thực địa, vẽ s  đồ địa hình. Trong phần 

phụ lục của s ch đưa ra được quy định về ký hiệu bản đồ địa hình các loại và chữ 

viết tắt trong bản đồ. Sách dành cho các học viên của c c trường v  s  quan [120].  

 Các nghiên cứu đi s u về tổ chức dạy học, phư ng ph p  ạy học có Sổ tay Địa 

hình quân sự của nhiều tác giả như: A.M. Gôvôrukhin, A.M. Kuprin, M.B. Gamezô. 

Đ y    cuốn cẩm nang về Địa hình quân sự trong đó giới thiệu ngắn gọn c c phư ng 

pháp sử dụng bản đồ địa hình, thứ tự c c  ước sử dụng bản đồ ngoài thực địa, các 

mẫu bản đồ địa hình, chữ viết, ký hiệu v  c ch đọc bản đồ. Cuốn sổ tay n y được 

 ùng cho c c s  quan của qu n đội Nga cũng như học viên c c trường quân sự [121].

 5.1.2. Những nghiên cứu về dạy học môn Địa hình quân sự theo hướng phát 

triển năng lực  

Chư ng trình gi o  ục định hướng ph t triển năng  ực -  ạy học đ nh gi  

theo  ết quả đầu ra được   n đến nhiều từ những năm 90 của thế  ỷ XX v  ng y 

nay đã trở th nh xu hướng gi o  ục của nhiều nước trên thế giới. Trên thế giới đã 

có rất nhiều quốc gia x y  ựng v  thiết  ế chư ng trình th o định hướng ph t triển 

năng  ực, đặc  iệt    c c nước có nền gi o  ục ph t triển. 

Trong dạy học, việc kết hợp dạy chữ, dạy người và dạy nghề đang trở thành xu 

thế tất yếu của c c nước trên thế giới. Chính nhờ thực hiện tốt quan điểm này, nhiều 

nước trên thế giới đã đạt được những thành công về   nh vực nghiên cứu và vận dụng 

các thành tựu khoa học giáo dục vào quá trình tổ chức dạy học nhằm tạo ra nguồn nhân 

lực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. 

Từ những năm 70 của thế kỷ XX trở lại đ y, c c nước xã hội chủ ngh a đã có 

nhiều công trình nghiên cứu năng  ực và phát triển năng  ực nghề nghiệp cho người 

học. Tiêu biểu là các công trình nghiên cứu của các tác giả: I.Ia.Lecne, M.I.Macmutov, 

M.N.Xcatkin, V.Ô ôn, Xavi r Ro gi rs, Vưgôtx i, X.I.Kix gof, A  u  ina, 
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Gonobolin,... [34], [56], [66], [123]. Những nghiên cứu đó đã trở thành hệ thống 

lý luận và kinh nghiệm vững chắc trong việc hình th nh cho người học những 

năng  ực nghề nghiệp cần thiết thông quá dạy học ở nh  trường. 

Các nhà lý luận Xô-viết I.Ia.L cn  v  M.N.Xcat in đã có những ý tưởng 

coi kinh nghiệm hoạt động sáng tạo là một trong bốn yếu tố của nội dung dạy 

học v  điều đó được khẳng định rằng, việc bồi  ưỡng và phát triển năng  ực của 

người học là bắt buộc, tất yếu có thể thực hiện được.  

Theo Xavier Roegiers cho rằng Nh  trường phải tiếp tục là một bảo đảm cho 

những giá trị quan trọng của xã hội.... Không những dạy "kiến thức đ n thuần”m  

Nh  trường trước hết phải tập trung cố gắng dạy cho người học sử dụng kiến thức 

của mình vào những tình huống có ý ngh a đối với bản thân. Tóm lại Nh  trường 

cần phát triển những năng  ực ở người học [96].  

Những năm gần đ y, ở châu Á - Th i  ình Dư ng, vấn đề phát triển năng 

lực hoạt động thực tiễn cho người học  uôn được các quốc gia quan tâm. Nhiều 

công trình khoa học của các tác giả đã đi s u nghiên cứu vấn này. 

Tại Hội thảo của  hương trình ch u Á và Thái  ình Dương về canh tân 

giáo dục vì sự phát triển do Tổ chức Apeid thuộc UNESCO tổ chức (năm 1988, 

tại Seoul - Hàn Quốc), các nhà khoa học đã x c định tầm quan trọng và thống nhất 

khẳng định phải hình thành những năng  ực cần thiết cho người học và nêu ra 

những bất cập trong tổ chức quá trình dạy học làm cản trở sự phát triển năng  ực ở 

người học. 

Raja Roy Singh khẳng định trong tổ chức dạy học cần phải x c định các giá 

trị với những năng  ực và kỹ năng mong muốn mà mục đ ch của các quá trình 

truyền đạt tri thức là phát triển chúng [75]. Do vậy óc phê phán, suy luận v  năng 

lực giải quyết vấn đề, học để   m, năng  ực hợp tác làm việc và làm việc trong một 

tổ chức, có sáng kiến,... là những năng  ực m  qua đó c c gi  trị được hình thành.  

C c năng  ực được hình thành của người học thông qua các hoạt động dạy học, 

nhưng các nhà giáo dục phư ng T y v  ch u Á - Th i  ình Dư ng  ại xem xét cải thiện, 

hình th nh năng  ực cho người học nghiêng nhiều theo khía cạnh tâm lý học hành vi 
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h n    tổ chức quá trình dạy học, đ y cũng    c ch tiếp cận đ o tạo th o năng  ực. 

Việc nghiên cứu dạy học theo phát triển năng  ực đã được tiến hành ở nhiều 

nước trên thế giới, nhất    c c nước công nghiệp phát triển. Trên thực tế, đã có 

nhiều tác giả, nhiều trường đại học tổ chức nghiên cứu triển khai thực hiện xây 

dựng các bộ mô-đun đ o tạo nhằm phát triển năng  ực cho người học. Tuy nhiên, 

đối với những năng  ực cần thiết phải được hình thành phát triển trong quá trình 

dạy học lại chưa được đề cập, nghiên cứu. 

Những năm gần đ y, đ o tạo th o năng  ực đã trở thành một xu thế phổ biến 

trên thế giới. Bởi ở bất cứ nghề n o, người ta đều đ i hỏi người  ao động phải đ p ứng 

tốt h n những yêu cầu tại vị trí làm việc thực tế. Người sử dụng  ao động chỉ quan tâm 

đến họ có đủ năng  ực để làm tốt các công việc theo chức trách, nhiệm vụ v  đạt chất 

 ượng hiệu quả. Vậy, vấn đề đặt ra đối với nh  trường là phải phát triển những năng  ực 

cần thiết cho người học trong dạy học đặc biệt về năng  ực hoạt động thực tiễn. 

Như vậy, thông qua các công trình nghiên cứu, các nhà giáo dục đều có một 

cách nhìn rất c   ản và toàn diện về qu  trình đ o tạo trong c c nh  trường, đều khẳng 

định phải phát triển những năng  ực cần thiết cho người học trong tổ chức quá trình dạy 

học. Trên c  sở tâm lý học hoạt động, các nhà tâm lý học, giáo dục học đã chỉ ra cách 

thức tổ chức hoạt động chung nhất để hình thành những năng  ực cho người học, có 

rất  t   n đến   nh vực dạy nghề và giáo dục đại học nói chung v  đ o tạo học vấn 

trong qu n đội nói riêng. Thực tế, đến nay chưa có công trình n o nghiên cứu đầy đủ, 

cụ thể về vấn đề tổ chức dạy học th o hướng tiếp cận phát triển năng  ực trong môn 

học Địa hình quân sự, đ y    một vấn đề cần phát triển trong lý luận dạy học đại học. 

5.2. Ở Việt Nam  

5.2.1. Những nghiên cứu về dạy học Địa hình quân sự ở Việt Nam  

Hiên nay, nghiên cứu về Địa hình quân sự tập trung chủ yếu ở Cục Bản đồ- 

Bộ Tổng tham mưu  ộ Quốc Phòng. Khối các Học viện, Nh  trường biên sọan các 

giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy phù hợp với các chuyên ngành của từng 

trường. Tất cả c c gi o trình n y đều viết về c ch đọc bản đồ, c c phép đo đạc trên 

bản đồ, c ch x c định tọa độ chỉ thị mục tiêu, sử dụng bản đồ ngoài thực địa, vận 
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động góc phư ng vị, lập s  đồ địa hình, đắp sa bàn, bản đồ số, định vị vệ tinh GPS. 

Năm 1957, Ph ng  ản đồ Bộ Tổng tham mưu nay    Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham 

mưu đã  iên soạn s ch Địa hình quân sự dựa th o s ch Địa hình quân sự của Hồng quân 

Liên xô thông qua bản dịch của Trung Quốc. Đ y    t i  iệu Địa hình quân sự đầu tiên do 

QĐND Việt Nam xuất bản. Năm 1987, để đ p ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự trong 

giai đoạn cách mạng mới, Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu đã  iên soạn và tái bản 

s ch Địa hình quân sự lần thứ hai. Năm 2009 Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu đã tái 

bản lần ba nhằm đ p ứng với sự phát triên của khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự 

và khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, h ng  hông vũ trụ. 

Địa hình quân sự tập 1 và tập 2 đã giới thiệu, bổ sung c c phư ng ph p, 

phư ng tiện mới, hiện đại để nâng cao khả năng v  độ chính xác trong nghiên cứu 

đ nh gi  địa hình, đ p ứng kịp thời yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đ o tạo 

và các mặt công tác quân sự khác. 

Nội dung hai tập sách viết về địa hình v  công t c tham mưu địa hình, bản đồ 

địa hình, khái niệm bản đồ địa hình, tỷ lệ bản đồ, phư ng ph p th nh  ập và hạn chế 

của bản đồ địa hình. Hệ quy chiếu bản đồ sử dụng ở nước ta và quốc tế, nội dung 

thể hiện trên bản đồ địa hình, công cụ để biểu thị nội dung bản đồ, đo độ dài, xác 

định tọa độ của c c điểm trên bản đồ, đo  iện t ch, đo góc ngang, x c định độ cao, 

độ chênh cao, đo độ dốc trên bản đồ, hải đồ, bản đồ số, hệ thống định vị vệ tinh 

GPS, ảnh máy bay [11] [12]. Đặc biệt s ch Địa hình quân sự tập 1 đã phân tích rất 

kỹ phần định hướng trên thực địa như: Kh i niệm về định hướng, đo  hoảng cách 

trên thực địa, định hướng giản đ n, x c định vị tr  đứng trên bản đồ, hành quân theo 

tuyến v  phư ng vị [11]. Cuốn Địa hình quân sự tập 2, viết chủ yếu cho phần trinh 

s t địa hình, viễn thám quân sự, hệ thông tin địa lí, soạn thảo văn  iện tác chiến 

bằng công nghệ số, nghiên cứu v  đ nh gi  địa hình [12]. 

Địa hình quân sự tập 1 và tập 2 là tài liệu để giảng dạy, huấn luyện môn học 

Địa hình quân sự trong các học viện nh  trường qu n đội, c c c  quan đ n vị trong 

toàn quân, chính vì vậy kiến thức cho đa đối tượng nên đã  h i qu t rất rộng chưa 

sát với đối tượng người học trong khối học viên nh  trường qu n đội. 

Tài liệu, giáo trình Địa hình quân sự trong khối học viện nh  trường biên 

soạn có Trường s  quan Lục quân 1. Sách tập 1 Địa hình quân sự  o Đỗ Ngọc 
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Thành (chủ biên), tập 2 do Võ Công Tâm (chủ biên), tác giả trình bày cụ thể về C  

s  to n học, ký hiệu bản đồ địa hình, ống nh m, địa   n, thước chỉ huy, đo cự ly 

diện tích theo bản đồ, tọa độ vuông góc, tọa độ cực, m y định vị toàn cầu GPS, tìm 

phư ng hướng giản đ n, sử dụng bản đồ ngoài thực địa, vận động góc phư ng vị, 

phóng vẽ s  đồ địa hình đắp sa bàn và hiểu biết chung về bản đồ số, đ y    những 

kiến thức chung cần thiết để trang bị cho người s  quan chỉ huy tham mưu.  

C c trường s  quan Lục qu n 2, s  quan Ph o  inh, s  quan Đặc công, s  quan 

Chính trị, học viện Phòng không không quân, học viện Hậu cần, học viện Biên 

phòng, học viện Quân y, học viện Kỹ thuật quân sự cũng  iên soạn s ch Địa hình 

quân sự để phục vụ chuyên ngành của trường nội  ung c   ản như trường s  quan 

Lục qu n 1 nhưng nội  ung, phư ng ph p được phát triển phù hợp với từng nghành 

của trường cũng như thời gian của  hung chư ng trình đ o tạo của mỗi trường. 

Các nghiên cứu của c c trường có các đề tài nâng cao chất  ượng dạy học 

môn Địa hình quân sự đ o tạo S  quan chỉ huy tham mưu cấp ph n đội trong tình 

hình mới của tác giả Võ Công Tâm, chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Quốc Ph ng đã đề cập 

đến các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất  ượng dạy học môn Địa hình quân 

sự. C c đề tài cấp c  sở ở Trường s  quan Lục qu n 1, s  quan Ph o  inh,  ọc viện 

Biên phòng về c   ản các nghiên cứu đều đi s u v o nghiên cứu nâng cao chất 

 ượng dạy học môn Địa hình quân sự và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. 

Trong qu n đội giáo dục định hướng phát triển năng  ực nhằm mục tiêu phát triển 

năng  ực người học. C c quan điểm, tư tưởng, trong dạy học cũng đã được thể hiên trong 

các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ư ng  ộ Quốc Ph ng như "  ọc kết hợp với 

hành" "Gắn nh  trường với đ n vị" nhưng c c công trình nghiên cứu về dạy học theo 

phát triển năng  ực Địa hình quân sự vẫn còn chưa được đề cập tới. 

 5.2.2. Những nghiên cứu về dạy học môn Địa hình quân sự theo hướng phát 

triển năng lực 

Trong qu  trình  ãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Hồ Chủ tịch luôn thực hiện nhất qu n quan điểm giáo dục - đ o tạo hướng đến mục 

tiêu phát triển toàn diện con người về mọi mặt, kết hợp chặt chẽ dạy chữ, dạy người và 

dạy nghề. Những năm trước thời kỳ đổi mới (1986) vấn đề dạy nghề, phát triển năng 
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lực nghề nghiệp cho người học trong tổ chức dạy học có rất ít các công trình nghiên 

cứu một c ch công phu, đầy đủ về dạy học th o định hướng phát triển năng  ực. 

Đến những năm sau thời kỳ đổi mới v  h n mười năm trở lại đ y, ng y c ng 

có nhiều tác giả với c c công trình, đề tài lý luận và thực tiễn nghiên cứu việc đổi mới 

phư ng ph p  ạy học th o hướng tăng cường vai trò của chủ thể, kích thích tính tự 

giác tích cực, tự lực, sáng tạo chiếm   nh  iến thức, phát triển năng  ực, phư ng ph p, 

tác phong công tác của người học,... với những cách tiếp cận v  hướng giải quyết 

khác nhau [35], [45], [61], [76], [80], [91],... Theo tác giả, nh  trường không chỉ dừng 

lại ở việc trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng m   o i người đã t ch  uỹ 

được mà còn phải bồi  ưỡng cho họ những năng  ực cần thiết, giúp họ biết vận dụng 

những kiến thức đã tiếp thu được vào các tình huống mới trong thực tiễn. 

Các công trình nghiên cứu về vấn đề phát triển năng  ực cho người học gần 

đ y của Nguyễn Hữu Chí, tác giả đã  hẳng định, cần phải chuyển t  cách dạy tập 

trung vào kiến thức sang tập trung vào năng lực. Bởi th o ông, mô hình chư ng trình 

tập trung chủ yếu ở việc truyền thụ kiến thức và kiểm tra, đ nh gi  việc nắm kiến 

thức,... đã tồn tại h ng ng n năm, định ra nhiều giá trị lịch sử nhưng cũng  ần bộc lộ 

những điểm bất cập. Ông nhận định: “ iện tượng quá tải về kiến thức, giảng dạy theo 

lối truyền thụ một chiều hạn chế t nh năng động, tự chủ, sáng tạo của người học, kiến 

thức nặng về lý thuyết, chú trọng t nh h n   m,  hông đ p ứng nhu cầu, các tình 

huống sống và làm việc của người học” [16, tr. 4]. 

 Xuất phát từ nhận định đó, Nguyễn Hữu Chí cho rằng, cần phải có sự mạnh 

dạn trong đổi mới, thiết kế chư ng trình  ạy học. Tác giả khẳng định trong dạy học 

“Thay vì qu  ch  trọng truyền thụ kiến thức, cần quan t m đặc biệt đến phát triển 

năng  ực của người học, tạo cho người học có khả năng tự chiếm   nh tri thức, có 

thể tự phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống”. V  để giải đ p 

“thắc mắc”      m thế n o để giải quyết bài toán vừa phải trang bị đủ kiến thức lý 

thuyết, vừa có thể phát triển được năng  ực cho người học 

Khi bàn về các giải pháp bồi  ưỡng năng  ực cho người học, có nhiều tác giả 

với nhiều cách tiếp cận  h c nhau, nên đã đưa ra c c hướng thực hiện khác nhau. Bùi 

Văn Qu n cho rằng, cần tạo ra động lực cho người học để phát triển năng  ực và phải 
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cụ thể hoá những nội dung dạy học: “Muốn thực h nh được những tri thức đó cần phải 

cụ thể hoá chúng trong từng   nh vực và hoạt động thực tiễn cụ thể” [74, tr. 23], còn 

Nguyễn Thị T nh v  Đỗ Văn Qu n cho rằng cần tăng cường ra các bài tập, nhất là các 

bài tập có tính chất phức tạp cho người học: “Việc làm những bài tập lớn sẽ tạo c  hội 

thuận lợi nhất cho người học vận dụng những kiến thức đã được tích luỹ vào việc giải 

quyết những vấn đề của thực tiễn và của khoa học giáo dục đặt ra” [82, tr.19].  

Trong qu n đội, những năm gần đ y đã có một số công trình nghiên cứu liên 

quan đến vấn đề dạy học và phát triển năng  ực cho học viên trong quá trình dạy 

học. Tiêu biểu là tác giả Lê Minh Vụ sau khi phân tích, chỉ ra những hạn chế của 

việc dạy học quá tập trung vào truyền thụ kiến thức một chiều, coi nhẹ hướng dẫn 

thực hành và bồi  ưỡng năng  ực công tác cho học viên, tác giả khuyến nghị: 

"Trong chư ng trình dạy học cần giảm một số chủ đề lý thuyết không còn thích hợp 

trong các môn học, tăng tỉ lệ thời gian học tập môn chuyên ngành và thời gian thực 

hành của các môn học này. Từng  ước đổi mới phư ng ph p v  hình thức tổ chức 

dạy học th o hướng tăng cường thực h nh cho người học, thông qua sử dụng bài tập 

thực hành trong một số môn học" [98, tr. 113]. 

Nghiên cứu về dạy học th o định hướng phát triển năng  ực, đổi mới phư ng 

pháp dạy học th o định hướng phát triển năng  ực cũng đã được các tác giả công bố 

trên các tạp chí khoa học, các luận án tiến s : Mai Văn  óa,  ùi  ồng Thái, Lê 

Hồng Thái đã nói  ên được những giải ph p c   ản bồi  ưỡng phư ng ph p tự học 

cho học viên đ o tạo s  quan ở c c trường đại học quân sự, xây dựng và sử dụng 

tình huống dạy học các môn khoa học xã hội v  nh n văn ở đại học quân sự, 

phư ng hướng vận dụng hệ phư ng ph p  ạy học phát huy tính tích cực nhận thức 

của học viên đại học quân sự [49][78][77]. 

Như vậy, các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước đã  hẳng định 

tầm quan trọng của việc phát triển năng  ực, hướng việc xây dựng chư ng trình, nội 

dung, phư ng ph p, vận dụng các hình thức tổ chức vào việc dạy học, đ o tạo năng 

lực theo mục tiêu dạy học. Th o đó, một số khái niệm, quan điểm về năng  ực thực 

h nh cũng như đ o tạo th o năng  ực thực h nh đã được làm rõ. Tuy nhiên, những 
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nghiên cứu này chỉ tập trung phục vụ cho chư ng trình  ạy nghề m  chưa mở rộng cho 

  nh vực đ o tạo đại học, nhất    môi trường đ o tạo đại học đặc thù như trong qu n 

đội. Vì vậy nghiên cứu của tác giả nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận v  đề 

xuất phư ng hướng tổ chức dạy học th o hướng phát triển năng  ực cho người học 

nói chung và học viên đ o tạo để trở thành sỹ quan nói riêng, góp phần nâng cao 

chất  ượng đ o tạo cán bộ trong qu n đội.  

6. Quan điểm và phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Quan điểm nghiên cứu 

6.1.1. Quan điểm hệ th ng - cấu trúc 

Đối tượng nghiên cứu chịu sự t c động của nhiều nhân tố, các nhân tố này tác 

động trong mối quan hệ tổng hợp chứ không riêng lẽ, giản đ n. Tổ chức dạy học bao 

gồm nhiều khâu khác nhau của quá trình dạy học  (QTDH). Trong đó, có ba yếu tố 

nội dung dạy học, hoạt động của thầy, hoạt động của trò, giữa chúng có mối quan hệ 

mật thiết, liên quan chặt chẽ và chi phối lẫn nhau. Ðiều đó cho thấy không thể tách 

riêng sự việc, vấn đề ra để nghiên cứu mà là phải nghiên cứu nó trong các mối liên hệ 

ràng buộc. Đó    hệ thống của vấn đề nghiên cứu. Hệ thống các vấn đề có liên quan 

luôn mang tính cấu tr c v  ngược lại, cấu trúc các sự vật là nhằm thống nhất chúng 

trong một hệ thống tồn tại  h ch quan. Quan điểm này nhằm chỉ đạo người nghiên 

cứu một sự nhất qu n trong tư  uy cũng như tôn trọng sự tồn tại khách quan của vấn 

đề nghiên cứu. 

Tất cả những yếu tố này tồn tại trong mối liên hệ hữu c  chặt chẽ với nhau, 

trong đó mục đ ch quyết định nội  ung v  phư ng ph p, nội dung quyết định đến 

phư ng ph p, phư ng tiện v  đến  ượt mình, phư ng ph p v  phư ng tiện dạy học có 

t c động tích cực (hay tiêu cực) đến mục đ ch v  nội dung dạy học. Toàn bộ hệ thống 

n y đựợc đặt trong môi trường kinh tế - xã hội (KT-XH) v  môi trường khoa học kỹ 

thuật. Môi trường này có ảnh hưởng sâu sắc đến QTD , t c động đến cả mục tiêu, nội 

dung và phư ng ph p  ạy học (PPDH). 

Như vậy quan điểm hệ thống cấu tr c đ i hỏi người nghiên cứu phải xem xét 

các quá trình và hiện tượng giáo dục, dạy học trong một chỉnh thể hệ thống các yếu 

tố tác động liên quan chặt chẽ với nhau. Mọi sự chú ý phiến diện, không quan tâm 
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đến mối liên hệ hữu c  giữa các hợp phần của hệ thống đều không thể mang lại kết 

quả khách quan, tin cậy được. 

6.1.2. Quan điểm thực tiễn  

Việc hình th nh ý tưởng và triển khai nghiên cứu đề tài xuất phát từ những 

định hướng trong việc đổi mới giáo dục ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đó    sự 

chuyển đổi từ giáo dục th o định hướng nội dung sang giáo dục theo hướng năng 

lực. Trên quan điểm này, quá trình nghiên cứu đề tài sẽ tiến hành phân tích một cách 

cụ thể, sâu sắc thực trạng dạy và học môn Địa hình quân sự trong c c trường đại học 

quân sự Việt Nam. Từ đó, tìm ra những hạn chế trong việc tổ chức dạy học môn Địa 

hình quân sự trong c c trường đại học quân sự Việt Nam, để thay đổi v  đề xuất cách 

tổ chức dạy học mới có hiệu quả, phù hợp với định hướng đổi mới của giáo dục nước 

ta. Đồng thời, các kết quả nghiên cứu  o đề t i đưa ra sẽ được kiểm chứng t nh đ ng 

đắn, hiệu quả bằng cách triển khai và áp dụng trong thực tiễn dạy học, nhất là thông 

qua thực nghiệm sư phạm. 

6.1.3. Quan điểm dạy học phát triển năng lực 

Trên quan điểm này, dạy học không chỉ chú ý tích cực hoá Học viên về hoạt 

động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng  ực giải quyết vấn đề gắn với những tình 

huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động 

thực hành, thực tiễn. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ Giảng 

viên –  oc viên th o hướng cộng t c có ý ngh a quan trọng nhằm phát triển năng 

lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng  ẻ của các môn 

học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển năng  ực 

giải quyết các vấn đề cho học viên 

6.1.4. Quan điểm công nghệ dạy học 

Công nghệ dạy học(CNDH) là một quan điểm nghiên cứu về giáo dục, nó 

xác lập các nguyên tắc hợp lí của công tác dạy học và những điều kiện thuận lợi 

nhất để tiến h nh QTD , cũng như x c  ập c c phư ng ph p v  phư ng tiện có kết 

quả nhất để đạt mục đ ch  ạy học đề ra, đồng thời tiết kiệm được sức lực của thầy 

trò. Trên quan điểm CNDH, QTDH là một quá trình bao gồm các yếu tố được xác 

định một c ch rõ r ng th o đầu v o, qu  trình t c động v  đầu ra. 
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CNDH là một khoa học đặt c  sở lý luận cho việc ứng dụng những thành 

tựu hiện đại của khoa học kỹ thuật vào QTDH. Hay nói một cách khác CNDH là 

việc đưa c c phư ng tiện kỹ thuật dạy học vào tiến trình đ o tạo như  ạy học 

chư ng trình hóa, m y  ạy học, máy luyện tập, c c phư ng tiện kỹ thuật nghe 

nhìn hiện đại vào QTDH. 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

6.2.1. Phương pháp ph n tích, tổng hợp tài liệu 

Phư ng ph p ph n t ch, tổng hợp tài liệu    phư ng ph p quan trọng nhất khi 

nghiên cứu một đề t i. Để tiến hành nghiên cứu đề tài của mình, tác giả đã thu thập 

các tài liệu  iên quan đến dạy học th o định hướng năng  ực từ nhiều nguồn khác 

nhau: sách giáo trình, báo, tạp chí, thông tin trên Internet, các tài liệu từ hội thảo, dự 

 n,… Với những tài liệu đã thu thập được, tác giả phân tích, tổng hợp v  đưa ra 

những giả thuyết, kết luận cho những vấn đề đang nghiên cứu. 

 6.2.2. Phương pháp quan sát 

            Phư ng ph p quan s t được t c giả vận  ụng để thu thập những thông tin định 

t nh. Trong suốt qu  trình thực hiện đề t i, việc trực tiếp quan s t c c tiết học đã gi p 

t c giả có được những điều chỉnh cần thiết, phù hợp với thực tế  ạy học cũng như đ nh 

gi   ết quả thực nghiệm. 

6.2.3. Phương pháp khảo sát điều tra 

Để thực hiện được các nhiệm vụ đặt ra, chúng tôi sẽ phải thiết kế các bảng 

hỏi, phiếu điều tra đối với cả giảng viên và học viên ở một số trường đại học quân 

sự có học môn Địa hình quân sự trên c c địa bàn khác nhau. Nội  ung điều tra, 

khảo sát chủ yếu thực trạng về giảng dạy bộ môn Địa hình quân sự, những thuận lợi 

v   hóa  hăn của một số trường khi triển khai thực hiện dạy học th o định hướng 

năng  ực với sự đổi mới của chư ng trình, giáo trình. Kết quả thu được sẽ    c  sở 

để thiết kế các bài giảng, các câu hỏi và bài tập kiểm tra đ nh gi  cho phù hợp với 

trình độ của học viên, sát với điều kiện của nh  trường v  qu n đội. 

6.2.4. Phương pháp chu ên gia 

Các vấn đề trong đề tài được đ m ra tham  hảo ý kiến và thảo luận với các 

chuyên gia giáo dục, cán bộ, giảng viên, những người quan tâm, có nhiều kiến thức, 
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kinh nghiệm trong lính vực dạy học, xây dựng chư ng trình th o định hướng phát triển 

năng  ực. 

Trong quá trình thực hiện đề tài, việc tham gia các buổi tập huấn, hội thảo quốc 

tế, quốc gia về   nh vực  iên quan đến vấn đề nghiên cứu sẽ giúp tác giả học hỏi được rất 

nhiều các kinh nghiệm, giải đ p được nhiều vướng mắc để góp phần quan trọng hoàn 

thành nhiệm vụ nghiên cứu của mình. 

6.2.5. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Để kiểm chứng tính khoa học v  ý ngh a thực tiễn của đề tài, phải tiến hành 

thực nghiệm sư phạm. Đó    c ch t c giả trực tiếp giảng dạy hoặc nhờ một số giảng 

viên có kinh nghiệm ở c c trường giảng giúp phần bài giảng do tác giả thiết kế theo 

mục đ ch nghiên cứu của đề t i. Sau đó  ùng phiếu điều tra thăm    ý  iến của 

giảng viên và học viên ở c c trường thực nghiệm về ý ngh a v  hiệu quả của phần 

thực nghiệm. Xử lý, phân tích các kết quả thực nghiệm để r t ra được những kết 

luận cần thiết, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao chất  ượng của việc 

dạy học môn Địa hình quân sự trong c c trướng đại học quân sự th o định hướng 

phát triển năng  ực. 

6.2.6. Phương pháp th ng kê toán học 

          Từ những  ết quả thu được trong qu  trình  hảo s t, điều tra thực trạng tổ 

chức  ạy học môn Địa hình qu n sự v  thực nghiệm sư phạm ở một số trường đại 

học qu n sự, t c giả thống  ê để giải th ch, chứng minh t nh hiệu quả,  hả thi của 

việc tổ chức  ạy học môn Địa hình qu n sự trong việc hình th nh  iến thức,    

năng, th i độ v  ph t triển năng  ực cho học viên th o như mục đ ch nghiên cứu v  

giả thuyết  hoa học của  uận  n đã đề ra. 

7. Đóng góp mới của luận án 

7.1.    lí lu n 

- Góp phần làm sáng tỏ c  sở lí luận của việc tổ chức  ạy học môn Địa hình qu n 

sự trong c c trường đại học qu n sự Việt Nam th o định hướng ph t triển năng  ực. 

- Đã x c định được 5 năng  ực đặc thù của môn Địa hình quân sự cần được 

hình thành, phát triển cho học viên. 

- Nêu ra được nguyên tắc và yêu cầu đối với việc tổ chức dạy học môn Địa 
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hình quân sự trong các trường đại học qu n sự Việt Nam th o định hướng phát triển 

năng  ực. 

- Đã đưa ra được quy trình tổ chức  ạy học môn Địa hình qu n sự th o định 

hướng ph t triển năng  ực gồm 3 giai đoạn. 

- Đề xuất được c c  iện ph p tổ chức  ạy học môn Địa hình qu n sự trong c c 

trường đại học qu n sự Việt Nam th o định hướng ph t triển năng  ực. 

7.2.    thực ti n 

- Đã điều tra,  hảo s t thực trạng tổ chức  ạy học môn Địa hình qu n sự ở 

một số trường đại học qu n sự Việt Nam. 

- Đã thiết kế v  tổ chức dạy một số bài học trong môn Địa hình quân sự theo 

định hướng phát triển năng  ực học viên. 

- Đã  iểm chứng được t nh hiệu quả v  tính  hả thi của việc tổ chức  ạy học 

môn Địa hình qu n sự trong các trường đại học qu n sự Việt Nam th o định hướng 

ph t triển năng  ực. 

- Đưa ra  ết  uận v   huyến nghị của việc tổ chức  ạy học môn Địa hình qu n 

sự trong c c trường đại học qu n sự Việt Nam th o định hướng ph t triển năng  ực. 

8. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, bảng biểu. Nội dung chính 

của luận  n được trình   y trong 3 chư ng: 

Chƣơng 1: C  sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học môn Địa hình 

quân sự trong trường đại học quân sự Việt Nam th o định hướng phát triển năng  ực 

Chƣơng 2: Quy trình v   iện pháp tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự 

trong c c trường đại học quân sự Việt Nam th o định hướng phát triển năng  ực 

Chƣơng 3: Thực nghiệm sư phạm 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC 

 DẠY HỌC MÔN ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

QUÂN SỰ VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

 

1.1. Những vấn đề về giáo dục đại học 

1.1.1. Định hướng đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam 

Giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng đang từng  ước đổi mới,  

những văn  ản, nghị quyết, chiến  ược… đóng vai tr      im chỉ nam,    c  sở cho 

việc xây dựng các biện pháp thực hiện. Nghị quyết số: 14/2005/NQ-CP về đổi mới 

c   ản và toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020, Đảng và 

Nh  nước đã x c định “đổi mới cơ  ản và toàn diện giáo dục đại học” nhằm “tạo 

được chuyển biến cơ  ản về chất lượng, hiệu quả và qu  mô, đáp ứng yêu cầu của 

sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế qu c tế và nhu 

cầu học tập của nhân dân”. Phấn đấu “đến năm 2020, giáo dục đại học 

Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế 

giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa” [35]. 

Tiếp th o đó, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ư ng về 

“Đổi mới căn  ản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập qu c tế" (2013) đã x c định mục tiêu, định hướng và các biện ph p đổi 

mới giáo dục nói chung và giáo dục Đại học nói riêng cần “ hu ển mạnh quá trình 

giáo dục t  chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và ph m 

chất người học. Học đi đôi với hành; lí luận gắn với thực tiễn”. Mục tiêu cụ thể đối 

với giáo dục đại học là “Tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân 

tài, phát triển ph m chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của 

người học;…”. Đổi mới nội dung giáo dục th o hướng “tinh giản, cơ  ản, hiện đại, 
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giảm tính hàn l m, tăng tính thực hành và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực 

tiễn”. Đổi mới mạnh mẽ phư ng ph p  ạy và học th o hướng “hiện đại; phát huy 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; 

khắc phục l i truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách 

học, cách nghĩ, khu ến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới 

tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển t  học chủ yếu trên lớp sang tổ chức 

hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu 

khoa học. Đ y mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và 

học”. Đ nh gi   ết quả đ o tạo đại học th o hướng “chú trọng NL phân tích, sáng 

tạo, tự cập nhật, đổi mới kiến thức; đạo đức nghề nghiệp; NL nghiên cứu và ứng 

dụng khoa học và công nghệ; NL thực hành, NL tổ chức và thích nghi với môi 

trường làm việc” [35]. 

Chiến lược phát triển Giáo dục - Đào tạo 2011 - 2020 nhằm quán triệt và cụ 

thể hoá các chủ trư ng, định hướng đổi mới giáo dục v  đ o tạo, góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến  ược phát triển 

kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của đất nước. Trong đó x c định mục tiêu “hoàn thiện 

cơ cấu hệ th ng giáo dục nghề nghiệp và đại học; điều chỉnh cơ cấu ngành nghề và 

trình độ đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát 

triển kinh tế - xã hội; đào tạo ra những con người có năng lực sáng tạo, tư du  độc 

lập, trách nhiệm công d n, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, kỷ 

luật lao động, tác phong công nghiệp, năng lực tự tạo việc làm và khả năng thích 

ứng với những biến động của thị trường lao động và một bộ phận có khả năng cạnh 

tranh trong khu vực và thế giới”.  

C  sở đổi mới giáo dục Đại học c n được thể hiện thông qua Luật Giáo dục 

đại học bắt đầu có hiệu lực từ ng y 1/1/2013. Điểm thay đổi căn  ản trong giáo dục 

đại học lần này là Bộ Giáo dục – Đ o tạo sẽ không qu  định chương trình khung như 

trước đ y m  chỉ qu  định thời gian đào tạo, kh i lượng kiến thức t i thiểu, yêu cầu 

về NL mà người học đạt được sau khi t t nghiệp. Với định hướng phát triển năng  ực 

đã đề ra, Luật Giáo dục Đại học    c  sở để c c trường đại học được tự chủ h n trong 



20 

 

việc xây dựng chư ng trình đ o tạo mới, xây dựng chư ng trình đ o tạo phù hợp với 

từng ngành nghề v  đổi mới mục tiêu, nội  ung, phư ng ph p  ạy học v  đ nh gi  s t 

với điều kiện thực tế (của nghề nghiệp cũng như điều kiện nh  trường) tăng cường 

tính cạnh tranh giữa c c trường, nhằm nâng cao chất  ượng và hiệu quả đ o tạo. 

Những văn  ản, nghị quyết, định hướng trên    c  sở để giáo dục đại học  

thực hiện từ việc đổi mới gi o trình đến xây dựng chư ng trình đ o tạo th o hướng 

đổi mới, đặc biệt    th o hướng tiếp cận NL, khắc phục những hạn chế của chư ng 

trình giáo dục hiện nay. 

1.1.2. Đổi mới giáo dục đại học trong các Trường Đại học Quân sự theo 

định hướng phát triển năng lực 

Là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân, những năm qua, c c Học 

viện, Nh  trường của Qu n đội đã qu n triệt sâu sắc các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 

của Quân ủy Trung ư ng,  ộ Quốc phòng và Nghị quyết số 29/NQ-TW (khóa XI), 

để chủ động, tích cực đổi mới công tác giáo dục, đ o tạo nhằm đ p ứng yêu cầu xây 

dựng qu n đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng  ước hiện đại. Các Học viện 

Nh  trường đã cụ thể hóa nội  ung đổi mới căn  ản và toàn diện giáo dục, đ o tạo 

của Đại hội XII của Đảng; tích cực triển khai thực hiện “Chiến  ược phát triển giáo 

dục - đ o tạo trong qu n đội giai đoạn 2011-2020”.  o n thiện hệ thống nh  trường 

trong quân đội; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ chư ng trình, nội  ung đ o tạo, 

phư ng ph p  ạy và học th o hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng  ực của học 

viên đ p ứng yêu cầu nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất  ượng cao cho sự nghiệp 

xây dựng qu n đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng  ước hiện đại, đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Chiến  ược 

nêu ra c c quan điểm chỉ đạo và mục tiêu: Đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến c  

bản, vững chắc về chất  ượng, hiệu quả Giáo dục - Đ o tạo (GD-ĐT) và nghiên cứu 

khoa học trong c c nh  trường. Chiến  ược cũng đề ra 8 giải pháp lớn phát triển GD-

ĐT trong Quân đội. Bao gồm: Hoàn thiện quy hoạch hệ thống nhà trường quân đội, 

xây dựng các c  sở giáo dục và đ o tạo tiên tiến, có trọng điểm; nâng cao chất  ượng, 

thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới quy trình, 
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chư ng trình, nội dung và phư ng pháp dạy học; đổi mới phư ng pháp thi, kiểm tra, 

tăng cường công tác đ nh giá chất  ượng GD-ĐT; đẩy mạnh công tác nghiên cứu 

khoa học, kết hợp chặt chẽ GD-ĐT với nghiên cứu khoa học; chuẩn hóa c  sở vật 

chất, trang thiết bị dạy học, thao trường bãi tập, giáo trình, tài liệu; đẩy mạnh hợp tác 

quốc tế về đ o tạo, tăng cường liên kết đ o tạo, mở rộng đ o tạo phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 

giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng chế độ, chính sách thu 

hút, tuyển chọn người có trình độ tốt vào đ o tạo và phục vụ trong Quân đội. 

- Nghị quyết 86-NQ/ĐUQSTW, ng y 29-3-2007 của Đảng ủy Quân sự 

Trung ư ng (nay    QUTƯ) về công t c  D - ĐT trong tình hình mới. Trong đó x c 

định phư ng hướng, nhiệm vụ công t c  D - ĐT, x y  ựng nh  trường qu n đội 

trong thời gian tới. Trên c  sở qu n triệt s u sắc v  vận  ụng s ng tạo Nghị quyết 

Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Trung ư ng 2 ( hóa VIII) về  D - ĐT, Nghị quyết 

Trung ư ng 8 ( hóa IX) về Chiến  ược  ảo vệ Tổ quốc ( VTQ) trong tình hình 

mới, Nghị quyết Đại hội Đảng  ộ Qu n đội  ần thứ VIII, Nghị quyết 51- NQ/TW 

của  ộ Ch nh trị về tiếp tục ho n thiện c  chế  ãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ 

một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ ch nh ủy, ch nh trị viên trong 

QĐNDVN, tiếp tục đổi mới to n  iện công t c  D- ĐT v  x y  ựng nh  trường 

qu n đội th o hướng "chuẩn hóa, hiện đại hóa", tạo sự chuyển  iến c   ản v  vững 

chắc về chất  ượng  D-ĐT, nghiên cứu  hoa học; đ o tạo đội ngũ gi o viên v  đội 

ngũ c n  ộ quản  ý  D-ĐT có phẩm chất ch nh trị vững v ng, đạo đức c ch mạng 

trong s ng, tuyệt đối trung th nh với Đảng, với Tổ quốc v  nh n   n; tập trung đ o 

tạo th o chức vụ có trình độ học vấn tư ng đư ng; trong đó, đ o tạo c n  ộ cấp ph n 

đội có trình độ đại học   m c   ản; ho n thiện hệ thống nh  trường, ổn định về tổ 

chức  iên chế, đ p ứng yêu cầu ph t triển của sự nghiệp x y  ựng QĐNDVN c ch 

mạng, ch nh quy, tinh nhuệ, từng  ước hiện đại,  ảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 

Nam XHCN [37]. 

Với mục tiêu chung    đ o tạo được đội ngũ c n  ộ, nh n viên chuyên môn, 

 ỹ thuật có phẩm chất ch nh trị vững v ng, đạo đức c ch mạng trong s ng, có  iến 
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thức, năng  ực,  hả năng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học, phù 

hợp với  ậc học v  trình độ đ o tạo,  ảo đảm sau  hi tốt nghiệp ra trường, có  hả 

năng ho n th nh nhiệm vụ th o chức tr ch  an đầu v  có  hả năng ph t triển tiếp 

th o; đ p ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ QS-QP v  góp phần t ch cực v o sự 

nghiệp x y  ựng v   VTQ trong điều  iện nước ta đã    th nh viên ch nh thức của 

WTO, cần   m s t mục tiêu đ o tạo cụ thể cho từng đối tượng. Trong đó, đ o tạo 

c n  ộ cấp ph n đội phải đảm  ảo vừa có phẩm chất đạo đức tốt vừa có mặt  ằng 

 iến thức trình độ  ậc đại học th o c c nhóm ng nh tư ng ứng của Nh  nước; có 

 iến thức QS - QP chuyên ng nh, ngoại ngữ, tin học, năng  ực tư  uy v  thực h nh 

nhiệm vụ th o chức tr ch  an đầu v  có  hả năng ph t triển.  

 - Quan điểm giáo dục - đ o tạo trong c c nh  trường Qu n đội 

 Ngày 01 tháng 6 năm 1994, Đảng uỷ Quân sự Trung ư ng (nay là Quân uỷ 

Trung ư ng) ra Nghị quyết số 93–NQ/ĐUQSTW về “Đổi mới và nâng cao chất 

 ượng giáo dục - đ o tạo trong các nh  trường Qu n đội trong thời kỳ mới”, trong 

đó xác định 3 quan điểm chỉ đạo trong giáo dục - đ o tạo là: 

 Quan điểm 1: Phát huy dân chủ, tính tự giác, tích cực, sáng tạo của người học 

 Đ y là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình đ o tạo, phù hợp với 

quan điểm đổi mới phư ng ph p  ạy, học trong Nghị quyết Trung ư ng 8 (Kho  

XI), Chiến  ược phát triển giáo dục đ o tạo trong Qu n đội giai đoạn 2011 – 2020. 

Với quan điểm người học là trung tâm của quá trình dạy học, người dạy giữ vai trò 

tổ chức, điều khiển, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra người học trong quá trình học 

tập. Quá trình dạy học, người dạy phải ph t huy đầy đủ dân chủ, tính tự giác, tích 

cực, sáng tạo của người học. 

 Dân chủ trong dạy học,    người dạy phải lắng nghe, coi trọng ý kiến của 

người học v  hướng dẫn, định hướng nghiên cứu cho người học trên c  sở khoa 

học. Người học phải chủ động đưa ra những ý kiến theo nhận thức của bản th n để 

cùng nghiên cứu, trao đổi, thống nhất nhận thức v  h nh động.  

 Tự giác trong dạy học    người học phải ý thức đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ 

học tập, tự lực giải quyết các mâu thuẫn nhận thức, tự đ nh gi   ết quả học tập, tự điều 
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chỉnh, bổ sung yêu cầu nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch, phư ng ph p học tập hợp lý, 

hiệu quả. 

 Tích cực trong dạy học    người dạy nghiên cứu nắm chắc đối tượng, nội 

 ung, phư ng ph p giảng dạy, trên c  sở đó tìm ra những cách thức, biện pháp tiến 

hành dạy học có hiệu quả nhất. Người học phải bằng mọi biện ph p để nắm bắt,   nh 

hội kiến thức, tích cực trong ôn luyện, chiếm   nh tri thức. 

 Phát huy tính sáng tạo trong dạy học thể hiện ở người học luôn tìm tòi ra các 

phư ng ph p, c ch tiếp cận riêng để giải quyết các mâu thuẫn nhận thức, biết vận dụng 

linh hoạt những kiến thức, kỹ năng đã được học vào thực tiễn hoạt động quân sự.  

 Để phát huy tính tự giác, tích cực, sáng tạo của người học đ i hỏi mỗi giảng 

viên phải nắm vững chuyên môn, tạo ra các vấn đề nhận thức phù hợp với từng đối 

tượng; tích cực nghiên cứu nội  ung, đối tượng để có phư ng ph p giảng dạy phù 

hợp, khắc phục tình trạng dạy học mang tính bày sẵn hoặc   m thay người học. 

Người học phải chủ động nghiên cứu bài học, xây dựng phư ng ph p học tập phù 

hợp, biết vận dụng linh hoạt kiến thức được học vào thực tế. 

 Quan điểm 2: Kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành, chú trọng thực hành 

phù hợp với mục tiêu và đối tượng đ o tạo. 

 Đ y là quan điểm chỉ đạo có ý ngh a đặc biệt quan trọng trong quá trình dạy 

học, nhằm tạo điều kiện cho người học nắm chắc lý thuyết và tiến hành giải quyết 

các nội dung thực hành trên nền tảng lý thuyết vững chắc, tr nh cho người học tình 

trạng lý thuyết suông hoặc thực hành mù quáng, chuẩn bị cho người học tham gia 

có hiệu quả hoạt động nghề nghiệp, ph t huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng 

tạo trong học tập. Chú trọng thực h nh  hông có ngh a    coi nhẹ lý thuyết mà phải 

làm cho học viên nắm chắc, hiểu sâu các nội dung lý thuyết, trên c  sở đó vận dụng 

làm các bài tập thực hành. Trong quá trình dạy học thực hành, cần chú trọng tạo điều 

kiện cho học viên rèn luyện sát với nhiệm vụ, chức tr ch sau  hi ra trường. Thực hiện 

quan điểm n y đ i hỏi các bộ môn và khoa tích cực nghiên cứu xây dựng nội dung, 

chư ng trình, n ng cao chất  ượng dạy, học th o hướng phát triển năng  ực thực hành 

của người học. 
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 Quan điểm 3: Trong giáo dục - đ o tạo luôn gắn với truyền thụ kinh nghiệm 

chiến đấu, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và Qu n đội nhân dân Việt Nam cho 

người học. 

 Đ y    quan điểm rất quan trọng nhằm xây dựng bản   nh ch nh trị, đạo đức 

người quân nhân cách mạng, xây dựng niềm tin vào khả năng chiến đấu và chiến 

thắng của Qu n đội, khắc phục hạn chế sự chưa qua chiến đấu cho học viên. Hiện 

nay, học viên đ o tạo s  quan chỉ huy cấp ph n đội đều chưa trải qua thực tế chiến 

tranh nên quan điểm này phải được đặc biệt chú trọng. 

 Quá trình dạy học, giảng viên bằng nhiều hình thức, biện pháp thông qua dạy 

học, giao tiếp   m cho người học có ý ch  vư n  ên mãnh  iệt, tinh thần ham học, khả 

năng s ng tạo bồi đắp phẩm chất chính trị, đạo đức, tự tin, đo n  ết v   h t  hao được 

cống hiến phục vụ Qu n đội, đất nước.  

 Ba quan điểm trên là một chỉnh thể thống nhất, có mối quan hệ biện chứng 

với nhau, chỉ đạo xuyên suốt quá trình dạy học ở các Học viện, Nh  trường Quân 

đội. Trong bất kỳ nội dung bài giảng nào, người dạy và người học đều cần quán triệt 

sâu sắc và thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo các quan điểm đó nhằm thực hiện 

có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu đ o tạo. 

 - Phư ng ch m gi o  ục - đ o tạo trong c c nh  trường Qu n đội 

 Yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực  ượng vũ trang v  phư ng hướng đ o tạo cán 

bộ trong Qu n đội của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng mới đ i hỏi phải quán triệt 

sâu sắc và thực hiện nghiêm t c phư ng ch m gi o  ục - đ o tạo trong c c nh  trường 

Qu n đội   : “C   ản, hệ thống, thống nhất, chuyên s u”. 

1.2. Năng lực và giáo dục theo định hƣớng phát triển năng lực 

1.2.1. Năng lực 

1.2.1.1. Khái niệm năng lực 

Năng  ực là một thuật ngữ được sử dụng cả trong khoa học và trong ngôn 

ngữ hàng ngày. Khái niệm năng  ực (Competency) có nguồn gốc tiếng la tinh 

“ ompetentia”, có ngh a    “nhận biết” hay “trách nhiệm”. Ngày nay khái niệm 

năng  ực được hiểu theo nhiều ngh a  h c nhau:  
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 Theo từ điển Tiếng Việt: “Năng lực: Một là khả năng, điều kiện chủ quan 

hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó.  ai là ph m chất tâm lý 

và sinh lý tạo cho con người khả năng hoàn thành một hoạt động nào đó với chất 

lượng cao” [71]. 

 Theo từ điển Giáo dục học: “Năng lực là khả năng được hình thành và phát 

triển, cho phép con người đạt được thành công trong một hoạt động thể lực, trí lực 

hoặc nghề nghiệp” [48].  

 Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường, quan niệm năng  ực (NL) được xét  ưới 

góc độ quan niệm NL với góc độ là các khả năng hoạt động về c c   nh vực nghề 

nghiệp  h c nhau “NL là khả  năng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả  các hành 

động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình hu ng khác nhau thuộc các 

lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng (KN), kỹ xảo 

và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động” [30, tr.43].  

 F.E. Weiner cho rằng NL  ưới góc độ là việc thực hiện được các kỹ năng h nh 

động v  động c  của chủ thể hoạt động “Năng lực là những kĩ năng, kĩ xảo học được 

hoặc sẵn có của cá thể nhằm giải quyết các tình hu ng xác định, cũng như sự sẵn 

sàng về độ ng cơ xã hội…và khả năng vận dụng các cách giải quyết vấn đề một cách 

có trách nhiệm và hiệu quả trong những tình hu ng linh hoạt ” [114, tr.18]. 

 Tr m  ay D nys  : “Năng lực  là khả năng hành động, đạt được thành công 

và chứng minh sự tiến bộ nhờ vào khả năng hu  động và sử dụng hiệu quả nhiều 

nguồn lực tích hợp của cá nhân khi giải quyết  các vấn  đề của cuộc s ng”[92, 

tr.12]. 

 Theo Tổ chức c c nước kinh tế phát triển OECD thì: “Năng lực là khả năng 

cá nh n đáp ứng các yêu cầu phức hợp và thực hiện  thành công nhiệm vụ trong 

một b i cảnh cụ thể” [113]. 

 Hai tác giả Trần Trọng Thủy và Nguyễn Quang Uẩn: “NL là tổng hợp những 

thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của một hoạt 

động nhất định, nhằm đảm bảo việc hoàn thành có kết quả t t trong lĩnh vực hoạt 

động ấy” [81, tr.11].  
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 Dựa v o c ch định ngh a trên thì bản chất của NL là khả năng của chủ thể 

kết hợp một cách linh hoạt, có tổ chức hợp lí các kiến thức, KN với th i độ, giá trị, 

động c , nhằm đ p ứng những yêu cầu phức hợp của một hoạt động, bảo đảm cho 

hoạt động đó đạt kết quả tốt đẹp trong một bối cảnh (tình huống) nhất định. Biểu 

hiện của NL là biết sử dụng các kiến thức và các KN vào giải quyết các tình huống 

có ý ngh a, chứ không phải chỉ ở việc tiếp thu, ghi nhớ một  ượng tri thức rời rạc. 

Tác giả T. Lobanova, Yu. Shunin nhấn mạnh,  hông nên coi “năng lực” v  “kỹ 

năng”    đồng ngh a. KN     hả năng thực hiện c c h nh động nhận thức hoặc hành 

động thực hành một cách thành thạo, chính xác và thích ứng với điều kiện luôn thay 

đổi, còn NL là hệ thống c c h nh động phức tạp, bao gồm các KN và các thành phần 

phi nhận thức (th i độ, xúc cảm, động c , gi  trị, đạo đức) [110]. 

Như vậy, có thể thấy dù hình thức phát biểu có  h c nhau, nhưng nội hàm 

của c c định ngh a đều khẳng định: Khi đề cập đến NL là phải nói đến khả năng 

thực hiện công việc, khả năng h nh động, là phải biết làm, biết h nh động chứ 

không chỉ có biết và hiểu kiến thức. 

Từ việc tổng hợp các tài liệu nghiên cứu, có thể thấy NL chính là phẩm chất 

bên trong của mỗi con người tạo tiền đề để chủ thể thực hiện thành công một hoạt 

động n o đó, đồng thời NL chính là khả năng thực hiện c c h nh động và giải quyết 

vấn đề một cách hiệu quả. Sự hình thành NL của mỗi người có nguồn gốc di truyền 

(yếu tổ bẩm sinh, năng  hiếu) và quá trình tập luyện (t c động của xã hội và môi 

trường giáo dục), trong đó vai tr  chủ yếu là do hình thành và phát triển các KN 

thành tố của NL. Vì vậy, trong giáo dục, muốn phát triển loại NL nào thì phải hình 

thành và phát triển các KN cấu th nh nên NL đó. 

Trên c  sở tổng quan những quan điểm về NL, xét trên phư ng  iện giáo 

dục, có thể tổng kết lại như sau: 

- NL mang đặc thù t m   , sinh     hác biệt của c  nh n, chịu ảnh hưởng của 

yếu tố bẩm sinh  i truyền, được phát triển do những t c động của giáo dục v  điều 

kiện môi trường sống. 

- Một người sinh ra đã có sẵn yếu tố bẩm sinh của NL (c c năng  hiếu) 

nhưng cần có môi trường xã hội (giới hạn trong môi trường giáo dục) thuận lợi thì 
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NL mới phát triển được, nếu  hông sẽ  ị mai một. Do vậy, NL được phát triển 

thông qua hoạt động, chỉ tồn tại và thể hiện trong những hoạt động cụ thể. 

- Trong giáo dục,  hi nói đến NL tức là chỉ đề cập đến NL trong một loại 

hoạt động cụ thể của con người chứ không phải là NL tổng hợp. 

- Cấu trúc của NL bao gồm một tổ hợp nhiều KN thực hiện những h nh động 

thành phần v  có  iên quan chặt chẽ với nhau. Đồng thời, NL c n  iên quan đến  hả 

năng ph n đo n, nhận thức, hứng th  v  tình cảm. 

- NL có thể được hình thành và phát triển thông qua tất cả các môn học trong 

nh  trường. Tuy nhiên, tuỳ th o đặc thù của mỗi môn học có thể thuận lợi h n trong 

việc hình thành và phát triển một số NL c   ản n o đó.  

1.2.1.2. Mô hình cấu trúc của năng lực 

Theo Bernd Meier và Nguyễn Văn Cường về cấu trúc chung của năng  ực 

h nh động được mô tả là sự kết hợp của 4 năng  ực thành phần: Năng  ực chuyên 

môn, năng  ực phư ng ph p, năng  ực xã hội, năng  ực cá thể. [2] 

 

  nh 1.1.  ô h nh c u tr c năng lực  

- Năng  ực chuyên môn: Là khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

cũng như  hả năng đ nh gi   ết quả chuyên môn một c ch độc lập, có phư ng ph p 

và chính xác về mặt chuyên môn. Trong đó  ao gồm cả khả năng tư  uy  ô gic, 

phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khả năng nhận biết các mối quan hệ hệ thống 

v  qu  trình. Năng  ực chuyên môn hiểu th o ngh a hẹp    năng  ực "nội dung 

chuyên môn", th o ngh a rộng bao gồm cả năng  ực phư ng pháp chuyên môn. 
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 - Năng  ực phư ng ph p: L   hả năng đối với những h nh động có kế hoạch, 

định hướng mục đ ch trong việc giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề. Năng  ực 

phư ng ph p  ao gồm năng  ực phư ng ph p chung v  phư ng ph p chuyên môn. 

Trung tâm của phư ng ph p nhận thức là những khả năng tiếp nhận, xử  ý, đ nh 

giá, truyền thụ và trình bày tri thức. 

 - Năng  ực xã hội: Là khả năng đạt được mục đ ch trong những tình huống 

xã hội cũng như trong những nhiệm vụ khác nhau trong sự phối hợp sự phối hợp 

chặt chẽ với những thành viên khác. 

 - Năng  ực cá thể: Là khả năng x c định, đ nh gi  được những c  hội phát 

triển cũng như những giới hạn của cá nhân, phát triển năng  hiếu cá nhân, xây dựng 

và thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân, những quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức và 

động c  chi phối các ứng xử và hành vi. 

 Mô hình cấu tr c năng  ực trên đ y có thể cụ thể hoá trong từng   nh vực 

chuyên môn, nghề nghiệp khác nhau. Mặt khác, trong mỗi   nh vực nghề nghiệp 

người ta cũng mô tả các loại năng  ực khác nhau. Ví dụ năng  ực của gi o viên  ao 

gồm những nhóm c   ản sau: Năng  ực dạy học, năng  ực giáo dục, năng  ực chẩn 

đo n v  tư vấn, năng  ực phát triển nghề nghiệp và phát triển trường học. 

 Từ cấu trúc của khái niệm năng  ực cho thấy  ạy học định hướng phát 

triển năng  ực không chỉ nhằm mục tiêu phát triển năng  ực chuyên môn bao gồm 

tri thức, kỹ năng chuyên môn m  c n ph t triển năng  ực phư ng ph p, năng  ực 

xã hội v  năng  ực cá thể. Những năng  ực này không tách rời nhau mà có mối 

quan hệ chặt chẽ. Năng lực h nh động được hình th nh trên c  sở có sự kết hợp 

c c năng  ực này. 

Kết quả của việc hoàn thành một hoạt động n o đó phụ thuộc vào KN thực hiện 

những h nh động thành phần của nó. Đồng thời, thể hiện cấp độ tinh vi, thành thục khi 

thực hiện c c KN đó ch nh     ỹ xảo. Như vậy, NL và KN, kỹ xảo có mối liên hệ mật 

thiết, gắn  ó với nhau, trong đó NL thường bao gồm một tổ hợp các KN thành phần có 

quan hệ chặt chẽ với nhau, gi p con người hoạt động có hiệu quả. Có thể minh họa NL 

bằng mô hình được cấu trúc gồm 7 thành tố: (1) Kiến thức, KN nhận thức (những tri 
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thức nhân loại m  người học thu nhận được); (2) KN thực hành và kinh nghiệm sống 

của người học (có được thông qua quá trình trải nghiệm cuộc sống); (3) Th i độ (hứng 

thú, tích cực, sẵn sàng, chấp nhận thách thức…); (4) Động c  học tập; (5) Xúc cảm 

(yêu thích khoa học, văn chư ng, nghệ thuật…); (6)  i  trị (yêu gia đình v   ản thân, 

tự tin, ý thức trách nhiệm,…); v  (7) Đạo đức (cách ứng xử trong gia đình v  xã hội). 

Các thành tố n y đặt trong bối cảnh hoặc tình huống thực tiễn.  

1.2.1.3. Một s  đặc điểm của năng lực 

Theo Lư ng Việt Thái (2008) [79], NL có một số đặc điểm sau: 

- NL là một yếu tố cấu thành trong một hoạt động cụ thể. NL chỉ  tồn tại 

trong quá trình vận động, phát triển của một hoạt động cụ thể. Vì vậy NL vừa là 

mục tiêu, vừa là kết quả hoạt động, nó    điều kiện của hoạt động nhưng cũng ph t 

triển trong chính hoạt động đó. 

- Bản chất của NL là khả  năng của chủ  thể  kết hợp một cách linh hoạt của 

tổ chức hợp lí các kiến thức,    năng với th i độ, giá trị, động  c  nhằm đ p  ứng 

yêu cầu phức hợp của một hoạt động, bảo đảm cho hoạt động đó đạt kết quả  tốt đẹp 

trong một bối cảnh (tình huống) nhất định. Do vậy NL chỉ có thể quan s t được qua 

hoạt động của cá nhân ở các tình huống nhất định. 

- NL hình thành và phát triển ở trong v  ngo i nh  trường. Nh  trường được 

coi    môi trường ch nh gi p người học có được những NL chung cần thiết song đó 

không phải    n i  uy nhất. Những bối cảnh không gian  h c như gia đình, cộng 

đồng, phư ng tiện thông tin đại ch ng, tôn gi o v  môi trường văn hóa,... góp phần 

bổ sung và hoàn thiện NL cá nhân. 

- NL và các thành tố của nó không bất biến mà có thể  thay đổi từ NL s  

đẳng, thụ động đến NL bậc cao mang tính tự chủ cá nhân. Vì vậy, để xem xét NL 

của một cá nhân không chỉ x c định c  nh n n o đó có những thành tố NL nào mà 

còn phải chỉ ra được mức độ của những NL đó. Mức độ cao nhất của NL là cá nhân 

đó có  hả năng tự chủ cao trong mọi hoạt động. 

- NL hình thành và cải thiện liên tục trong suốt cuộc đời con người vì sự  

phát triển NL thực chất      m thay đổi cấu trúc nhận thức v  trình độ của cá nhân 
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chứ không chỉ đ n thuần là sự  bổ sung các mảng kiến thức riêng rẽ. Do vậy NL  

có thể  bị giảm đi hoặc mất đi nếu như ch ng  hông được sử dụng tích cực và 

thường xuyên. 

- Các thành phần của NL chung  thường đa  ạng vì ch ng được quyết định 

tùy theo yêu cầu của nền kinh tế, xã hội v  đặc điểm văn hóa của quốc gia, dân tộc 

v  địa phư ng. 

Như vậy, NL là tổ hợp các thuộc t nh t m    v  sinh    độc đ o của cá nhân. 

Sự tổ hợp này bao gồm những thuộc t nh tư ng ứng với những đ i hỏi của một hoạt 

động nhất định n o đó trong một ngữ cảnh, một tình huống nhất định và làm cho 

hoạt động đó đạt được kết quả. Các thuộc tính trong tổ hợp có sự  t c động lẫn nhau 

tạo thành một hệ thống, một cấu trúc nhất định. NL được hình thành và phát triển 

trong quá trình vận động và giao tiếp. Do vậy, trong quá trình dạy học muốn hình 

thành và phát triển, đ nh gi  NL của người học tất yếu phải đưa người học tham gia 

vào hoạt động học tập tạo ra những sản phẩm x c định. 

1.2.1.4. Phân loại năng lực 

Trong chư ng trình D  hiện nay của c c nước thuộc khối OECD, năng  ực 

được ph n chia th nh hai nhóm ch nh, đó    c c năng  ực chung (general 

competenc ) v  c c năng  ực đặc thù, chuyên biệt (sp cific comp t nc ), c n gọi    

năng  ực môn học. 

- Nhóm năng lực chung (General Competency) 

Năng  ực chung là những năng  ực c   ản, thiết yếu  hoặc cốt lõi... làm nền 

tảng cho mọi hoạt động của con người trong cuộc sống v   ao động nghề nghiệp 

như: năng  ực nhận thức, năng  ực trí tuệ, năng  ực về ngôn ngữ v  t nh to n; năng 

lực giao tiếp, năng  ực vận động... C c năng  ực n y được hình thành và phát triển 

dựa trên bản năng  i truyền của con người, quá trình giáo dục và trải nghiệm trong 

cuộc sống; đ p ứng yêu cầu của nhiều loại hình hoạt động  h c nhau. Năng  ực 

n y được hình thành và phát triển do nhiều môn học,  iên quan đến nhiều môn 

học. Vì thế có nước gọi    năng  ực xuyên chư ng trình (cross-curricular 

competencies). 
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- Nhóm năng lực chuyên biệt (Specific Competency) 

Năng  ực chuyên biệt là những năng  ực được hình thành và phát triển trên c  

sở c c năng  ực chung th o định hướng chuyên sâu, riêng biệt trong các loại hình hoạt 

động, công việc hoặc tình huống, môi trường đặc thù, cần thiết cho những hoạt động 

chuyên biệt, đ p ứng yêu cầu hạn hẹp h n của một hoạt động như địa   ,  ịch sử, to n 

học,  m nhạc, thể thao… Năng  ực chuyên môn  iên quan đến từng môn học riêng 

biệt, được hình thành và phát triển do một   nh vực/môn học n o đó; vì thế có nước 

gọi    năng  ực môn học cụ thể (subject-sp cific comp t nci s) để phân biệt với năng 

lực xuyên chư ng trình. Nhóm NL chuyên môn  iên quan đến từng môn học riêng 

biệt. Ví dụ nhóm NL chuyên môn trong môn học Địa hình quân sự bao gồm: Nhóm 

năng  ực sử dụng bản đồ trong nội nghiệp: Nhóm năng  ực sử dụng bản đồ ngoài thực 

địa: Nhóm năng  ực vận động trên thực địa: Nhóm năng  ực tái tạo địa hình. 

Năng  ực chung v  năng  ực chuyên biệt đều được hình thành và phát triển 

thông qua môn học và các hoạt động giáo dục. Năng  ực chuyên biệt vừa là mục tiêu 

vừa    “đ n vị thao t c” trong c c hoạt động dạy học, giáo dục góp phần hình thành và 

phát triển c c năng  ực chung. 

1.2.2. Giáo dục theo định hướng phát triển năng lực 

1.2.2.1. Phát triển năng lực 

Mục tiêu của giáo dục hiện nay chính là sự phát triển NL cho người học. Sự 

phát triển NL của sinh viên được hiểu như     ết quả của qu  trình đ o tạo đại học, 

được thể hiện trên 3 phư ng  iện [65]. 

- Bề rộng, chiều sâu của tri thức khoa học được t ch  ũy tư ng ứng với khả 

năng ph n t ch v  tư  uy phê ph n,  hả năng tổng hợp v  tư  uy s ng tạo; 

- Khả năng vận dụng tri thức v     năng tư ng ứng trong việc xử lí tình huống, 

giải quyết các nhiệm vụ nhận thức, thực tiễn nghề nghiệp và quan hệ xã hội; 

- Sự trưởng thành về mặt th i độ, tự nhận thức, ý thức đạo đức và nhân cách 

xã hội- nghề nghiệp của cá nhân;  

Như vậy, phát triển NL chính là sự phát triển các yếu tố hình thành NL: kiến 

thức,    năng v  th i độ (nhân cách cá nhân). Xét về mức độ của sự phát triển NL, 

bao gồm: Mức độ hiểu biết (nhận thức); mức độ vận dụng (h nh động); mức độ sáng 



32 

 

tạo (đóng góp gi  trị) [65]. Yếu tố quan trọng chứng tỏ sự phát triển NL đó    người 

học phải được khuyến khích và chủ động để đạt được các yêu cầu về kiến thức,    

năng v  th i độ cần thiết để thực hiện trong các tình huống cụ thể. Một yếu tố quan 

trọng khác là cần có bằng chứng cụ thể chứng tỏ đầu ra của việc dạy học thể hiện sự 

thành thạo trong nghề nghiệp hoặc công việc cụ thể của người học[102, tr5]. Muốn 

phát triển NL cần phải phát triển các yếu tố cấu thành NL và thông qua việc giải 

quyết các nhiệm vụ, tình huống m  người dạy có thể đ nh gi  sự trưởng thành của 

người học đối với NL cần phát triển. Đ y ch nh    c  sở để các nhà giáo dục xây 

dựng kế hoạch phát triển NL cho người học. 

1.2.2.2. Ưu điểm của giáo dục định hướng phát triển năng lực 

- Lấy người học là trung tâm. 

- Mục tiêu đ p ứng các yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp. 

- Định hướng cuộc sống thật, hoạt động nghề nghiệp thật. 

- Linh hoạt v  năng động. 

- NL được hình thành ở người học một cách rõ ràng. 

Từ những đặc điểm trên, giáo dục dựa trên định hướng NL có những ưu 

điểm sau: 

- Cho phép cá nhân hóa việc học: Trên c  sở mô hình NL, tùy từng cá nhân 

người học sẽ tự đ nh gi  v   ổ sung những yếu tố cần thiết để tự hoàn thiện mình. 

- Chú trọng vào kết quả đầu ra (   c c NL đối với từng   nh vực nghề 

nghiệp). Điều n y gi p định hướng đ ng đắn các hoạt động học tập và rèn luyện 

đảm bảo người học đ p ứng những yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp. 

- Tạo ra những linh hoạt trong việc đạt tới những kết quả đầu ra (theo những 

cách thức riêng phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của cá nhân). 

- Tạo khả năng cho việc x c định một cách rõ ràng những gì cần đạt được và 

những tiêu chuẩn cho việc đo  ường các thành quả. Việc chú trọng vào kết quả đầu 

ra và những tiêu chuẩn đo  ường khách quan của những NL cần thiết để tạo ra các 

kết quả n y    điểm được các nhà hoạch định chính sách giáo dục, đ o tạo và phát 

triển nguồn nhân lực đặc biệt quan tâm nhấn mạnh. 



33 

 

Với những ưu điểm này, giáo dục định hướng NL được x m    định hướng 

giáo dục cần thiết để đ p ứng những yêu cầu của giáo dục hiện đại, đặc biệt là giáo 

dục đại học - giáo dục nghề. 

1.2.2.3. Một s  vấn đề cần lưu ý khi tiến hành dạy học theo hịnh hướng phát 

triển năng lực 

Từ định ngh a về NL - là sự kết hợp kiến thức,    năng v  nh n c ch để giải 

quyết các công việc cụ thể - các nhà giáo dục trong bài viết Dạy và học trong chương 

trình đào tạo dựa trên NL (Teaching and Learning in a Competency-Based 

Curriculum) chỉ ra rằng: để phát triển NL cần kết nối các yếu tố của việc học bao gồm 

yếu tố  iên quan đến tư  uy, cảm xúc và nhận thức. Các hoạt động phát triển tư  uy - 

phản xạ (psychomotor domain) chủ yếu thông qua luyện tập và thực hành. Các hoạt 

động phát triển yếu tố cảm xúc (affective domain) thông qua các bài tập có giá trị phân 

loại cảm x c, đặt cá nhân vào hoàn cảnh nhận thức các giá trị và niềm tin khác nhau. 

Các hoạt động phát triển yếu tố nhận thức (cognitive domain) thông qua phát triển 

nghiên cứu trường hợp, dạy học khám phá hay học dựa trên giải quyết vấn đề [111]. 

Một số  ưu ý của giáo dục th o định hướng phát triển năng  ực. Không có 

một phư ng ph p gi o  ục nào là vạn năng, bởi vì quá trình dạy học gồm nhiều 

th nh tố có mối  iên hệ chặt chẽ với nhau trong qu  trình ph t triển NL của học 

viên. Sự đổi mới phải đồng  ộ trên tất cả c c phư ng  iện như thiết  ế nội dung 

môn học, tổ chức giảng  ạy v  học tập, đ nh gi   ết quả học tập, c c hoạt động 

n y phải có sự gắn  ết với nhau v  hướng v o sự ph t triển NL của người học.  

 1.3. Vai trò, mục tiêu, nội dung chƣơng trình, đặc điểm của môn học Địa 

hình quân sự trong trƣờng đại học quân sự 

Địa hình quân sự là môn học khoa học quân sự nghiên cứu vận dụng địa hình 

trong hoạt động quân sự nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lực  ượng v  vũ  h  

phư ng tiện chiến tranh trong huấn luyện, chiến đấu.  

Nghiên cứu vận dụng địa hình trong quân sự, là phân tích, đ nh gi  t nh chất 

chiến thuật của mỗi yếu tố địa hình, từ đó đ nh gi  ảnh hưởng của địa hình đối với 

từng loại hình hoạt động quân sự để đưa ra phư ng thức hoạt động phù hợp nhằm 



34 

 

phát huy tối đa ưu thế, hạn chế đến mức tối thiểu bất lợi của địa hình để nâng cao 

hiệu quả của phư ng thức hoạt động quân sự đó [21 tr11]. 

 1.3.1. Vai trò của môn học Địa hình quân sự trong trường đại học quân sự 

Môn Địa hình qu n sự thuộc  iến thức ng nh, nằm trong  hối  iến thức gi o 

 ục chuyên nghiệp, trang  ị cho học viên những  iến thức c   ản v  hệ thống về 

c ch chia mảnh, đ nh số, ghi số hiệu của  ản đồ; hệ thống    hiệu địa vật,   ng đất; 

c c phép đo đạc trên  ản đồ; c c phư ng tiện chỉ huy; định hướng trên thực địa,  ập 

s  đồ địa hình v  phư ng ph p nghiên cứu, đ nh gi  địa hình thông qua  ản đồ. 

Đ y    những  iến thức rất c   ản về Địa hình qu n sự, gi p cho người S  quan 

nghiên cứu, đ nh gi  tình hình địa hình, x c định  hả năng quan s t, c  động trên 

địa hình thông qua  ản đồ, trên c  sở đó x c định  ế hoạch chiến đấu s t đ ng với 

tình hình thực tế, đồng thời soạn thảo c c văn  iện t c chiến trên  ản đồ, gi p cho 

chỉ huy trận đ nh gi nh thắng  ợi. 

Trong chư ng trình đ o tạo của c c nh  trường đại học quân sự, môn học 

Địa hình qu n sự có mối quan hệ chặt chẽ với c c môn học qu n sự  h c như chiến 

thuật, trinh s t,  ắn s ng, công  inh, ho  học, ph o  inh, đặc công... Kiến thức về 

Địa hình qu n sự    c  sở cho c c môn học qu n sự chuyên ng nh vận  ụng v o 

nghiên cứu, đ nh gi  địa hình,   m  ế hoạch, quyết t m chiến đấu của người chỉ 

huy, c c  ế hoạch  ảo đảm như: Kế hoạch trinh s t thực địa,  ế hoạch hoả  ực, công 

 inh, ho  học,  ế hoạch  ảo đảm hậu cần -  ỹ thuật đ ng với ý định người chỉ huy. 

Từ những  iến thức c   ản đó, học viên vận  ụng v o từng điều  iện địa hình cụ 

thể của từng môn học, ng nh học, từng hình thức chiến thuật,  iễn tập chiến thuật, 

từng  ước củng cố  iến thức, n ng cao trình độ vận  ụng v o qu  trình học tập tại 

trường v  thực tiễn huấn  uyện, chiến đấu ở đ n vị  hi ra trường. 

Những  iến thức c   ản Địa hình qu n sự được trang  ị trong giai đoạn đ o 

tạo ở cấp ph n đội. Những  iến thức c   ản n y gi p cho người chỉ huy vận  ụng 

trong suốt qu  trình công t c của mình ở cấp ph n đội v  ph t triển  ên c c cấp cao 

h n. Đặc  iệt     ản đồ địa hình có vị tr  hết sức quan trọng trong chỉ huy t c chiến ở 

cấp chiến thuật, chiến  ịch v  chiến  ược, c c nội  ung nhận nhiệm vụ, nghiên cứu, 

đ nh gi  về địa hình, x c định quyết t m chiến đấu của người chỉ huy c c cấp chủ 
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yếu được tiến h nh trên  ản đồ. Vì vậy,  ản đồ  hông chỉ có vị tr  quan trọng trong 

t c chiến ở cấp ph n đội m  c n có vị tr  hết sức quan trọng ở c c cấp cao h n.  

1.3.2. Mục tiêu chương tr nh môn học Địa hình quân sự  

1.3.2.1. Mục tiêu chung 

Sau  hi học xong môn học, học viên có  hả năng 

- Đọc, hiểu được  ản đồ địa hình qu n sự 

- Sử  ụng được c c phư ng tiện chỉ huy, x c định toạ độ, chỉ thị mục tiêu, sử 

 ụng  ản đồ ngo i thực địa, vận động góc phư ng vị, vẽ s  đồ địa hình, đắp sa   n 

v  hiểu  iết về  ản đồ số. 

- V n  ụng v o   m  ế hoạch chiến đấu, công t c tham mưu chiến đấu 

- Đ nh gi , nghiên cứu địa hình phục vụ huấn  uyện, chiến đấu 

1.3.2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Chắp ghép được mảnh  ản đồ địa hình, đọc, hiểu được  ý hiêu  ản đồ,  ký 

hiệu   ng đất,… phục vụ cho công t c tham mưu. 

- Sử  ụng được c c  oại toạ độ s   ược, ô 4, ô 9, tọa độ ch nh x c tới mét, tọa 

độ cực.  

- Sử  ụng được c c  oại địa   n, ống nh m, thước chỉ huy, m y định vị vệ 

tinh  PS v  c c phép đo đạc trên  ản đồ. 

- Sử  ụng th nh thạo  ản đồ ngo i thực địa, vận động góc phư ng vị, vẽ s  

đồ địa hình, đắp sa   n. 

- Vận  ụng  inh hoạt  iến thức địa hình v o công t c tham mưu,   m  ế 

hoạch chiến đấu. 

- Đ nh gi  nghiên cứu địa hình thông qua  ản đồ v  thực địa phục vụ huấn 

 uyện chiến đấu. 

1.3.3. Nội dung chương tr nh môn học Địa hình quân sự 

 Chư ng trình môn học Địa hình qu n sự của Trường Đại học Trần Quốc Tuấn 

 Tổng số tiết 100% 

 Lý thuyết 21,6% 

 Thực h nh ng y: 68,8% 

 Thực h nh đêm: 6,6% 
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 Thi,  iểm tra: 6,4%t ( iểm tra viết: 1,6%; thi thực h nh: 4,8%) 

STT NỘI DUNG 
TG 

(%) 

Hình thức huấn luyện (%) Phân 

bổ 

TG 
Lên 

lớp 

Thực hành 
Ôn 

KT 

Thi Ngày Đêm 

Q4.1 
C  sở to n học,  anh ph p 

 ĐĐ  
3,2 3,2    

 
HK 2 

Q4.2 Ký hiệu địa vật trên  ĐĐ  1,6 1,6     HK 2 

Q4.3 Ký hiệu địa   ng đất trên  ĐĐ  3,2 1,6 1,6    HK 2 

Q4.4 
Ống nh m, địa   n, thước chỉ 

huy 
4,9 1,6 3,2   

 
HK 2 

Q4.5 Đo cự  y,  iện t ch trên  ản đồ 1,6 1,6     HK 2 

Q4.6 Tọa độ vuông góc 3,2 1,6 1,6    HK 2 

Q4.7 Tọa độ cực 3,2 1,6 1,6    HK 2 

Q4.8 M y định vị vệ tinh  PS 3,2  4,9    HK 3 

 ÔN 3,2    3,2  HK 3 

 KIỂM TRA 1,6     1,6 HK 3 

Q4.9 Sử  ụng  ản đồ ngo i thực địa 14,9  14,9    HK 3 

Q4.10 Vận động góc phư ng vị 12 1,6 4,9 3,2   HK 3 

Q4.11 Phóng  ản đồ 4,9 1,6 3,2    HK 4 

Q4.12 Vẽ s  đồ địa hình 4,9 1,6 3,2    HK 4 

Q4.13 Đắp Sa   n 4,9 1,6 3,2    HK 4 

Q4.14  iểu  iết chung về  ản đồ số 1,6 1,6     HK 4 

Q4.19 Luyện tập tổng hợp địa hình 19,7  19,7    HK 4 

 ÔN KẾT T ÚC MÔN 3,2    3,2  HK 4 

 THI THỰC HÀNH 4,9     4,9 HK 4 

 

 
CỘNG 100 21,6 62,2 3,2 6,4 6,5  

 

Nội  ung chư ng trình huấn luyện môn học Địa hình quân sự của các nhà 

trường c   ản đã phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đ o tạo S  quan Chỉ huy Tham mưu 

Lục quân cấp ph n đội hiện nay. Với khối  ượng kiến thức về Địa hình quân sự 

được trang bị, đã  ảo đảm cho học viên trên cư ng vị người học biết nghiên cứu, 

đ nh gi  địa hình thông qua thực địa, bản đồ để tiến h nh x c định kế hoạch chiến 

đấu và các kế hoạch bảo đảm của cấp ph n đội, phục vụ cho các môn học tại nhà 

trường cũng như đ p ứng tốt khi ra trường với c c cư ng vị chỉ huy được giao. 

HÊ  

7 năm 

2009 

CHỦ 

NHIỆM 

 

 

 

Đại tá 

Nguyễn 

Đình 

Dưỡng 

 



37 

 

Trong những năm qua,  hoa học ng nh Địa hình quân sự đã có những phát 

triển, do vậy môn Địa hình quân sự của c c nh  trường cũng đã có sự điều chỉnh, cập 

nhật những nội dung mới vào giảng dạy như sử dụng bản đồ VN 2000; m y định vị 

toàn cầu GPS; bản đồ số... đã thu được kết quả tốt trong huấn luyện, diễn tập. 

Ngo i ra, c c nh  trường c n đưa nội dung cắt góc phư ng vị vào diễn tập 

năm thứ 3 và diễn tập cuối  hóa năm thứ 4, đưa nội  ung Địa hình quân sự vào thi 

tốt nghiệp cho học viên ra trường. Thông qua đó, người học có điều kiện hệ thống, 

củng cố kiến thức đồng thời vận dụng những kiến thức đã được trang bị sát với điều 

kiện thực tế huấn luyện, chiến đấu trong điều kiện tác chiến mới. 

Qua khảo sát về nội  ung, chư ng trình đ o tạo ở c c nh  trường thấy rằng: 

chư ng trình, thời gian đ o tạo của c c nh  trường đ o tạo s  quan Chỉ huy Tham 

mưu cấp ph n đội tư ng đối thống nhất. Bên cạnh đó, giữa c c nh  trường vẫn còn 

có sự   h c nhau, đó   , Trường s  quan Lục quân 1 v  Trường s  quan Lục quân 2 

chưa có   i mở đầu giới thiệu về chư ng trình môn học (còn gọi là bài nhập môn). 

Đ y      i quan trọng trong chư ng trình của môn học, nhằm giới thiệu cho người 

học hiểu được tầm quan trọng của Địa hình quân sự, vị trí môn học, nội dung và 

phư ng ph p học tập, nghiên cứu môn học Địa hình quân sự. So với Trường s  quan 

Lục qu n 1, Trường s  quan Lục qu n 2, đối tượng học viên bộ binh có huấn luyện 

nội  ung “Phư ng ph p huấn luyện Địa hình quân sự” nhưng  hông có c c nội 

 ung “Vẽ s  đồ địa hình”. Đối tượng trinh s t đặc nhiệm không huấn luyện các nội 

 ung “Vẽ s  đồ đường đi”, “Vẽ s  đồ ghi nhớ”, “Vẽ cảnh đồ vật chuẩn”. Riêng 

Trường S  quan Ph o  inh có đặc thù riêng nên số tiết huấn luyện có  t h n, đồng 

thời một số nội dung không đưa v o chư ng trình huấn luyện cho học viên như c c 

  i “Đắp sa   n”, “Vẽ s  đồ địa hình”..., chưa huấn luyện cho học viên sử dụng 

m y định vị vệ tinh  PS, đ y    một nội dung mới cần trang bị cho s  quan chỉ huy 

trong tình hình mới hiện nay. Như vậy các nh  trường vẫn chưa  ảo đảm sự thống 

nhất, đặc biệt tại Trường s  quan Lục qu n 1 v  Trường s  quan Lục qu n 2 có đối 

tượng, mục tiêu, yêu cầu, thời gian v  chư ng trình đ o tạo c   ản giống nhau, song 

nội dung chi tiết trong môn học Địa hình quân sự lại có sự khác nhau. Mặc dù sự 

khác nhau không lớn, song trong thời gian tới cần điều chỉnh để bảo đảm cho học 
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viên đ o tạo ở hai trường đều có kiến thức tư ng đồng, đồng thời có đủ kiến thức 

cần thiết phục vụ cho học tập các môn chuyên ngành quân sự tại trường và công tác 

ở đ n vị sau này (Phụ lục 21). 

1.3.4. Đặc điểm môn Địa hình quân sự   

 1.3.4.1. Kiến thức môn học Địa hình quân sự mang tính tổng hợp cao 

Bản đồ địa hình là hình ảnh thu nhỏ của một phần mặt đất cong lên giấy 

phẳng. Trên bản đồ, c c địa vật và   ng đất được biểu thị bằng hệ thống các ký 

hiệu phù hợp. Để thiết lập được bản đồ, các nhà khoa học phải dựa trên c c c  sở 

toán học, các quy luật tự nhiên và xã hội, ảnh h ng  hông, c c công đoạn nội 

nghiệp, ngoại nghiệp. Do vậy, bản đồ địa hình liên quan đến nhiều kiến thức tự 

nhiên và có tính tổng hợp cao như to n học, vật  ý, địa lý, công nghệ thông tin, 

ngoại ngữ...; nhiều nội dung trên bản đồ mang tính trừu tượng như: c c đường 

điểm trên quả đất, các phép chiếu trên bản đồ; hệ thống chia mảnh, đ nh số, ghi số 

hiệu; c c góc phư ng hướng trên bản đồ; độ cao tư ng đối, tuyệt đối của một 

điểm; mối quan hệ giữa bản đồ với thực địa; hệ định vị vệ tinh; bản đồ số (còn gọi 

là bản đồ ảo)... Địa hình Quân sự là môn học gắn chặt giữa lý thuyết với thực 

hành, lý thuyết    c  sở để tiến hành các bài tập thực h nh như nghiên cứu, đo đạc 

trên bản đồ; sử dụng bản đồ ngoài thực địa; vận động theo bản đồ; vận động góc 

phư ng vị; sử dụng địa   n, m y định vị toàn cầu  PS, m y t nh... Trong đó, thực 

hành là nội dung chủ yếu, quan trọng; vì vậy, yêu cầu học viên phải có tư  uy v  

khả năng tưởng tượng tốt; hình  ung được các mối quan hệ trong tự nhiên, từ thực 

địa vào bản đồ v  ngược lại; biết vận dụng tổng hợp kiến thức đã được trang bị từ 

chư ng trình phổ thông vào các bài học cụ thể, từ đó hiểu bài một cách bản chất, 

  m c  sở cho các nội dung thực hành trên bản đồ, ngoài thực địa, sử dụng máy 

định vị toàn cầu  PS... đạt hiệu quả cao. Trong thực tế huấn luyện, những học 

viên có khả năng tư  uy về tự nhiên hạn chế, tính linh hoạt không cao sẽ có kết 

quả học tập tư ng ứng, trong đó phần lớn là học viên cử tuyển.  

 1.3.4.2. Sử dụng các phương tiện địa hình hiện đại trong quá trình dạy học  

Địa hình quân sự là ngành có nhiều trang thiết bị hiện đại bảo đảm cho 

nghiên cứu địa hình và tiến h nh công t c tham mưu t c chiến, phục vụ cho các 
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hoạt động quân sự. C c phư ng tiện hiện đại phục vụ cho giảng dạy, học tập môn 

Địa hình quân sự của c c nh  trường hiện nay gồm: máy tính, máy chiếu đa năng, 

m y định vị vệ tinh  PS. Để số hoá bản đồ,   m c c văn  iện chiến đấu, giảng 

dạy, giảng viên còn phải sử dụng các phầm mềm chuyên  ùng như: Microstation, 

I/RACC, I/RACB, I/GEOVEC, DMVA4, TMAP, Google Eath, Global Mapper. 

Ngoài ra, còn phải vận dụng các phần mềm  h c để đồ hoạ phục vụ cho thiết kế 

bài giảng như Cor  DRaw, Photoshop. Để giảng dạy được tốt, ngoài yêu cầu 

chung, người giảng viên Địa hình quân sự còn phải học tập, nghiên cứu nắm chắc 

cấu tạo và sử dụng thành thạo c c phư ng tiện hiện đại, có khả năng   m chủ máy 

tính, máy chiếu, biết c i đặt và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dùng 

Địa hình quân sự cùng các phần mềm khác phục vụ cho thiết kế bài giảng và thực 

hành giảng dạy. Trong quá trình huấn luyện, giảng viên và học viên cần phải có 

khả năng nhất định về tiếng Anh để sử dụng các thiết bị tin học, thiết bị trong hệ 

điều hành của m y t nh, m y định vị vệ tinh  PS, m y to n đạc... 

 1.3.4.3. Các kiến thức môn học có m i quan hệ chặt chẽ với nhau và được 

liên hệ vận dụng với một s  môn học khác, đặc biệt là môn học chiến thuật 

 Địa hình quân sự là môn học thuộc khoa học tự nhiên, các kiến thức về lý 

thuyết và thực hành luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bài học trước là tiền đề, 

c  sở cho các bài học sau; các nội dung phần lý thuyết    c  sở cho các phần thực 

hành trên bản đồ và ngoài thực địa, kết quả thực hành của nội  ung trước    c  sở 

của nội dung sau. Huấn luyện Địa hình quân sự không chỉ đ n thuần là nâng cao 

hiểu biết cho học viên, mà mục đ ch chủ yếu    để học viên vận dụng những kiến 

thức đã học phục vụ cho huấn luyện các môn học chuyên ngành quân sự như: chiến 

thuật, trinh sát, bắn s ng, tham mưu, công  inh, ho  học, pháo binh... Nghiên cứu 

nắm chắc Địa hình quân sự    c  sở để người chỉ huy hạ quyết t m, x c định kế 

hoạch chiến đấu. Như vậy, môn học Địa hình quân sự có mối quan hệ chặt chẽ với 

các môn học chuyên ngành quân sự trong chư ng trình đ o tạo của c c nh  trường 

S  quan Chỉ huy Tham mưu cấp ph n đội. Do đó,  ết quả huấn luyện của môn học 

ảnh hưởng trực tiếp đến chất  ượng các môn học chuyên ngành quân sự trong 

chư ng trình đ o tạo của nh  trường.  
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 1.3.4.4. Tổ chức, phương pháp dạy học đa dạng, linh hoạt 

 Địa hình quân sự là môn học thuộc nhóm kiến thức ngành, với khoảng 2/3 

chư ng trình    học thực h nh, trong đó chủ yếu là học các bài tập thực hành ngoài 

thực địa. Đối với phần lý thuyết,  hông đ n thuần chỉ là lý luận mà luôn kết hợp 

giữa lý luận v  hướng dẫn thực h nh như c ch chia mảnh, đ nh số, ghi số hiệu bản 

đồ; tìm các mảnh chắp ghép; sử dụng các ký hiệu   ng đất, địa vật trên bản đồ; xác 

định toạ độ, chỉ thị mục tiêu; đo cự li, diện t ch, đo c c góc phư ng vị trên bản đồ; 

phóng bản đồ, đắp sa bàn... Trong phần thực hành ngoài thực địa, các nội dung 

không chỉ hướng dẫn học viên sử dụng bản đồ trên thực địa mà có các nội dung vận 

động góc phư ng vị, vẽ s  đồ địa hình, cảnh đồ vật chuẩn, đắp sa bàn, sử dụng máy 

định vị vệ tinh GPS, luyện tập tổng hợp Địa hình quân sự. Quá trình huấn luyện 

diễn ra trên phạm vi rộng, địa hình, thời tiết đa  ạng, phức tạp, bài tập có thể diễn ra 

ban ngày hoặc  an đêm. Vì vậy, phư ng ph p  ạy học đối với từng bài học, từng 

bài tập, từng giai đoạn luyện tập, từng dạng địa hình  h c nhau cũng phải vận dụng 

khác nhau, yêu cầu giảng viên phải hết sức linh hoạt, sáng tạo mới n ng cao được 

chất  ượng bài học, buổi học.  

Để bảo đảm chất  ượng dạy học, giai đoạn lên lớp lý thuyết thường được tổ 

chức th o đội hình trung đội (lớp); giai đoạn luyện tập thực hành ngoài thực địa, 

căn cứ theo nội dung phần thực hành, thời gian luyện tập, số  ượng giảng viên trợ 

gi o để giảng viên tổ chức và phân chia luyện tập cho phù hợp; có thể tổ chức theo 

đội hình tiểu đội, tổ 3 người hoặc c  nh n trong đội hình để thực hành theo yêu cầu 

từng bài tập. 

 1.3.4.5. Kiến thức môn học Địa hình quân sự chỉ được trang bị tại nhà 

trường cấp ph n đội  

 Khác với các chư ng trình đ o tạo của các môn học  h c, Địa hình quân sự 

chỉ được trang bị ở cấp ph n đội là chủ yếu. Trên c  sở kiến thức đã được trang 

bị, học viên vận dụng vào quá trình học tập tại trường v   hi ra trường. Trong quá 

trình phát triển, để nâng cao trình độ về quân sự phù hợp với c c cư ng vị cao 

h n, người s  quan được tiếp tục đ o tạo ở các học viện với các môn học, các hình 
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thức chiến thuật cao h n như: chiến thuật cấp trung đo n, sư đo n, chiến dịch, 

chiến  ược thì lại  hông được đ o tạo thêm về kiến thức Địa hình quân sự. Ngược 

lại, với các hình thức chiến thuật càng cao thì việc vận dụng kiến thức và hiểu biết 

về bản đồ để nghiên cứu địa hình, x c định quyết tâm chiến đấu và làm các kế 

hoạch bảo đảm c ng được vận dụng nhiều h n. Thực tế trong huấn luyện, chiến 

đấu, những người chỉ huy giỏi v  tư  uy qu n sự tốt, trong đó  uôn có tư  uy về 

địa hình. Vì vậy, kết quả huấn luyện môn Địa hình quân sự trong giai đoạn đ o tạo 

tại trường có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của người chỉ huy ở 

các cấp cao h n.     

1.4. Đặc điểm tâm sinh lí và trình độ nhận thức của học viên 

1.4.1. Đặc điểm tâm sinh lí 

Điều lệ công t c nh  trường Qu n đội nhân dân có quy định: Học viên quân 

sự là quân nhân tại ngũ; s  quan, qu n nh n chuyên nghiệp, công nhân, viên chức 

quốc phòng, hạ s  quan,  inh s  v  c c đối tượng đ o tạo theo yêu cầu của Bộ 

Quốc ph ng đang học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục đ o tạo, bồi  ưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng an ninh [13]. 

Căn cứ v o điều lệ công t c nh  trường Qu n đội nhân dân: Học viên các 

Trường đ o tạo s  quan QĐNDVN    những người được tuyển chọn chặt chẽ qua s  

tuyển, trúng tuyển theo kỳ thi tuyển sinh quốc gia v  đang đư c đ o tạo theo những 

mục tiêu, yêu cầu, nội  ung, chư ng trình x c định để trở th nh s  quan qu n đội 

nhân dân [13]. Học viên c c trường đ o tạo s  quan qu n đội có c c đặc điểm sau: 

Học viên là những thanh niên đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đã tr ng 

tuyển qua kỳ thi tuyển sinh đại học th o quy định. Có tuổi đời từ 18 - 23 với nhân 

c ch đang định hình, học viên có sự thay đổi lớn về tâm lí, sinh lí. Họ có khả năng 

nhận thức nhanh, ham hiểu biết, th ch giao  ưu, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 

sống, trình độ nhận thức tốt, nh n c ch đang trong giai đoạn phát triển  để trở thành 

s  quan qu n đội. Tuy nhiên ở họ còn một số hạn chế về kinh nghiệm sống và thói 

quen của lối sống cũ. Thời gian đầu chưa qu n với đ o tạo trong môi trường quân 

đội, dễ bị t c động bởi những mặt tiêu cực từ môi trường xã hội, kinh nghiệm về 

mọi mặt trong cuộc sống còn hạn chế.  



42 

 

Ở giai đoạn bắt đầu nhập trường, học viên thường đa  ạng: có người từ đ n 

vị bộ đội vào học, có người là học sinh tốt nghiệp các trường trung học phổ thông. 

Những học viên là học sinh phổ thông thường mang theo những thói quen sinh hoạt 

của tập thể học sinh, như t nh tự do thoải mái. Do vậy, việc thực hiện kỷ luật, duy 

trì các mối quan hệ th o đ ng điều lệnh qu n đội phải được định hướng ngay từ 

đầu. Tất cả học viên đều được gửi đi tạo nguồn ở các trung tâm trong thời gian sáu 

tháng. Trong thời gian học đó, học viên được học tập chư ng trình qu n sự c   ản, 

làm quen với điều kiện học lập, rèn luyện trong môi trường qu n đội. Thời gian tiếp theo 

của qu  trình đ o tạo, mọi hoạt động của người học viên vẫn tiếp tục được duy trì theo 

đ ng điều lệnh qu n đội, c c quy định của nh  trường. 

Một đặc điểm t m    nổi  ật nữa    tình cảm ổn định, trong đó phải đề cập 

đến tình cảm nghề nghiệp, một động  ực gi p họ học tập một c ch chăm chỉ, s ng 

tạo,  hi họ thực sự yêu th ch v  đam mê với nghề  ựa chọn. 

Trong quá trình giáo dục, đ o tạo tại c c trường s   quan học viên được tổ chức 

chặt chẽ. Học viên được biên chế trong các tổ chức thống nhất theo hệ, lớp, tiểu đo n, đại 

đội, trung đội, tiểu đội. Tất cả học viên đều ăn ở nội trú, sinh hoạt th o quy định tập 

trung, thống nhất quản lý 24/24 giờ mỗi ngày; các  quan hệ qu n nh n được duy trì theo 

chế độ, điều lệnh của qu n đội. Đ n vị học viên có hệ thống tổ chức Đảng, hệ thống chỉ 

huy, tổ chức quần chúng theo quy định. 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong nh  trường qu n đội không 

chỉ thực hiện trong phòng học, giảng đường mà còn diễn ra trên thao trường, bãi 

tập, trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, sát với tình huống chiến đấu. Điều này 

có ý ngh a thiết thực, trực tiếp rèn luyện học viên đ o tạo s  quan qu n đội vững 

vàng về bản   nh ch nh trị, ý thức kỷ luật quân sự v  t nh đặc thù của mục tiêu đ o 

tạo trong c c trường qu n đội tạo nên sự định hướng cụ thể, rõ rệt ngay từ đầu của 

toàn bộ qu  trình đ o tạo s  quan qu n đội. 

1.4.2. Tr nh độ nh n thức của học viên 

 C   ản học viên có trình độ nhận thức cao vì đã được thi tuyển theo quy chế 

của Bộ Giáo dục - Đ o tạo. Các học viên trúng tuyển đều đã được lựa chọn kỹ về 

phẩm chất v  năng  ực đ p ứng mục tiêu, yêu cầu đ o tạo. Các học viên có trình 
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độ văn ho  đủ điều kiện để tiếp thu,   nh hội nội  ung chư ng trình đ o tạo theo 

từng chuyên nghành. Học viên  iết sử dụng tốt h n c c phư ng ph p ghi nhớ, biết 

tóm tắt ý ch nh, so s nh, đối chiếu, trong quá trình học tập. Tư  uy của học viên 

chặt chẽ h n, có căn cứ v  nhất qu n h n. Trong học tập, học viên không thụ động 

tiếp thu  iến thức từ  V m  muốn thông qua c c hoạt động học để  ản th n tìm 

 iếm v  chiếm   nh tri thức. 

 Học viên có ý thức và th i độ đ ng về nhiệm vụ học tập, do đó nhu cầu học 

tập của c c  m tăng cao. Học viên sẽ hứng thú với môn học h n vì môn học gắn với 

nghề nghiệp của học viên sau này. Phạm vi đối tượng nhận thức của học viên giai 

đoạn n y rất rộng, c c  m quan t m tìm hiểu nhiều   nh vực,  ể cả   nh vực  ên 

trong nội dung và ngo i nội  ung học tập.. T nh độc lập, chủ động s ng tạo trong 

nhận thức    phẩm chất t m    đặc trưng của thanh niên. Trong nhiều   nh vực, c c 

 m có ch nh  iến rõ r ng. Học viên có nhu cầu nhận thức với thế giới  h ch quan, 

nhu cầu giao tiếp rất cao với  ạn   , ph t triển  hả năng đ nh gi  v  tự đ nh gi . 

 Hoạt động tập thể có vai tr   ớn trong việc hình th nh nh n c ch,    những điều 

 iện c   ản để thực hiện việc tổ chức  ạy học th o hướng phát triển năng  ực. Tuy 

nhiên, trình độ nhận thức của học viên phụ thuộc rất nhiều v o hoạt động dạy học của 

nh  trường. Nếu giảng viên (GV)  iết ph t huy t nh độc lập s ng tạo cho học viên 

thông qua c c hoạt động dạy học, sẽ ph t huy tốt các năng  ực tự chủ, tự học v  năng 

lực nghề nghiệp. 

 Đ y    giai đoạn m  tr  tuệ của học viên ph t triển cao, c c  m có  hả năng 

quan s t, đ nh gi  vấn đề một c ch s u sắc,  iết c ch tổng hợp, so s nh, ph n t ch tư 

duy một c ch  ogic v  nắm  iến thức rất nhanh. Khả năng ghi nhớ có chủ định v  

s ng tạo rất cao. Đ y     ứa tuổi m  hay có những ph t hiện th  vị. Với những đặc 

điểm tr  tuệ trên, c c  m tham gia v o c c hoạt động học tập một c ch t ch cực nhất, 

c c hoạt động trải nghiệm s ng tạo  uôn được c c  m thực hiện một c ch  hoa học 

có tổ chức, c c  m sẵn s ng chia sẻ những vấn đề mới,   m việc cùng nhau v  đ nh 

gi  được t nh hiệu quả của nhiệm vụ được giao [46], [52]. 

 Học viên cử tuyển chiếm tỷ lệ trung bình khoảng 10%, phần lớn là dân tộc 

thiểu số, vùng sâu, vùng xa có hạn chế nhất định về năng  ực nhận thức, vốn kiến 
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thức phổ thông thiếu vững chắc. Số học viên này tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm 

trong học tập tốt, có sức khoẻ, song khả năng tư  uy c n hạn chế. Ngoài ra còn có 

học viên chưa  ường hết c c  hó  hăn trong môi trường Qu n đội nên  an đầu có 

tâm lí chán nản ảnh hưởng tới kết quả học tập. Một số ít học viên năng  ực tư  uy, 

trình độ nhận thức còn hạn chế; th i độ, động c  học tập chưa tốt, chưa tích cực tự 

học, ngại làm bài tập. Vì vậy việc tổ chức hoạt động dạy học th o định hướng phát 

triển năng  ực cần hợp  ý, phù hợp với đặc điểm  ứa tuổi. Ngoài ra giảng viên cần 

ch  trọng đến đặc điểm t nh c ch, học  ực của từng học viên, v  nhận thức sự  h c 

nhau trong học tập để có những t c động hỗ trợ phù hợp, gi p c c  m  ịp thời vượt 

qua  hó  hăn trong học tập. 

1.5. Thực trạng dạy học môn Địa hình quân sự ở các trường đại học quân sự 

1.5.1.  Đội ngũ giảng viên giảng dạy môn học Địa hình quân sự 

1.5.1.1. Đội ngũ giảng viên 

Trong giáo dục đ o tạo, người dạy có vai trò rất quan trọng đối với kết quả 

học tập của người học. Người dạy    người truyền thụ kiến thức, tri thức,  kỹ xảo, 

kỹ năng cho người học, đồng thời hướng dẫn, định hướng cho người học phư ng 

pháp học tập, nghiên cứu, biến qu  trình đ o tạo thành quá trình tự đ o tạo. Thông 

qua dạy học, người dạy còn góp phần xây dựng tư c ch, phẩm chất, đạo đức v  định 

hướng nghề nghiệp cho người học. 

Đội ngũ giảng viên giảng dạy môn Địa hình quân sự trong c c nh  trường 

được điều động từ lớp giáo viên quân sự chiến thuật, bắn súng, trinh sát hoặc điều 

động từ cán bộ đ n vị. Trình độ nhận thức, năng  hiếu sư phạm và khả năng chuyên 

môn của giảng viên  hông đồng đều, không được đ o tạo c   ản về kiến thức ngành 

Địa hình quân sự nên ngoài những kiến thức được tập huấn tại Cục Bản đồ - BTTM 

tổ chức, còn lại chủ yếu là giáo viên tự bồi  ưỡng và tự nghiên cứu. Về tuổi quân, 

thâm niên giảng dạy, số giảng viên có tuổi đời, tuổi quân cao v  đã trải qua thực tế 

chiến đấu không có nhiều, chủ yếu là giảng viên trẻ. Số giảng viên này có sức khoẻ, 

năng động, có động c , th i độ tốt, nhiệt tình, trách nhiệm, không ngại  hó  hăn, 

vất vả, ham học hỏi, khả năng tiếp thu nhanh, sử dụng c c phư ng tiện hiện đại vào 
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dạy học tốt 92,8%. Tuy nhiên,  o  hông được đ o tạo c   ản về kiến thức ngành, 

chưa trải qua thực tế chiến tranh, kinh nghiệm giảng dạy, do vậy khả năng nghiên 

cứu, ph n t ch, đ nh gi  địa hình vận dụng vào giảng dạy còn hạn chế; trong giảng 

dạy thiếu tính linh hoạt, đặc biệt là huấn luyện thực hành ngoài thực địa, diễn tập ở 

địa hình mới lạ, phức tạp,  an đêm; việc kết hợp giữa huấn luyện c   ản với vận 

dụng, giữa huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu v  định hướng nghiên 

cứu cho người học  hông được sâu. 

Đối với số giảng viên có tuổi đời, tuổi quân và thâm niên giảng dạy cao, số 

giảng viên này có kiến thức sâu về chuyên ngành và kinh nghiệm giảng dạy, một số 

đã trải qua thực tế chiến đấu, song khả năng tiếp cận và làm chủ c c phư ng tiện 

hiện đại phục vụ cho giảng dạy thường hạn chế h n số giảng viên trẻ. 

Bảng 1.1. Kết quả khảo sát ch t lượng giảng viên 

Trƣờng 

Số 

lƣợng 

GV 

Số năm giảng dạy 
Học vị 

Đạt danh 

hiệu GV 

dạy giỏi 

Qua 

chiến 

đấu 

30-20 20-15 15-10 10-5 5-1 Ths CN Bộ Tr 

Trường Sĩ 

quan Lục 

quân 1 

100% 6,25 25,0 6,25 31,25 31,25 93,4 6,6 6,25 31,25 18,75 

Trường Sĩ 

quan Lục 

quân 2 

100% 0 15,4 15,4 15,4 53,8 84,6 15,4 0 7,6 0 

Học viện 

H u cần 
100% 25,0 12,5 12,5 37,5 12,5 75,0 25,0 0 37,5 37,5 

Trường sĩ 

quan Chính 

trị 

100% 0 0 37,5 62,5 0 75,0 25,0 0 25,0 0 

Trường Sĩ 

quan Pháo 

binh 

100% 0 11,1 22,2 33,3 33,3 77,7 22,2 0 22,2 11,1 

 

 

Trong những năm qua, c c nh  trường đã quan t m tạo điều kiện để giảng 

viên được học tập, nghiên cứu ở c c nh  trường, học viện trong và ngoài qu n đội, 

nhằm n ng cao trình độ về mọi mặt phục vụ cho giảng dạy ở bậc đại học. Song, số 

 ượng giảng viên có trình độ sau đại học chưa nhiều (chưa có tiến sỹ), số lần giảng 

viên đạt giảng viên dạy giỏi cấp nh  trường, cấp Bộ còn hạn chế. Đ y ch nh    
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những đặc điểm có ảnh hưởng đến chất  ượng huấn luyện của môn học Địa hình 

quân sự (bảng 1.1).  

Qua khảo sát tại Trường s  quan Lục qu n 1, Trường s  quan Lục quân 2 và 

Trường s  quan Pháo binh thấy rằng, số giảng viên có thâm niên giảng dạy cao 

không nhiều (Luc quân 1 6,25%), giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy và học vị 

sau đại học còn ít, chủ yếu là giảng viên trẻ. Chính vì vậy, c c nh  trường cần phải 

có các giải pháp tích cực trong việc đ o tạo và tự đ o tạo, bồi  ưỡng về mọi mặt để 

nâng cao chất  ượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên. 

1.5.1.2. Phương pháp giảng dạy của giảng viên 

a) Ưu điểm 

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, trong những năm gần đ y, 

c c nh  trường đã đầu tư, mua sắm các trang thiết bị hiện đại v  đưa v o giảng dạy, 

nhằm không ngừng nâng cao chất  ượng đ o tạo của nh  trường như m y vi  t nh, 

máy chiếu đa năng, c c phần mềm phục vụ cho giảng dạy của môn học (Bảng 1.2).  

Bảng 1.2. Kết quả khảo sát đổi mới phương pháp dạy học 

Nội dung Số 

lƣợng 

% 

Cải tiến c c phư ng ph p  ạy học truyền thống 51 91,1 

Kết hợp đa  ạng c c phư ng ph p  ạy học 48 85,7 

Sử dụng c c phư ng ph p  ạy học tích cực 47 83,9 

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học 52 92,8 

 
 

Trên c  sở c c phư ng tiện hiện có của nh  trường trang bị, kết hợp với 

trang bị theo ngành dọc Cục Bản đồ, các giảng viên Địa hình quân sự đã t ch cực 

học tập, nghiên cứu, từng  ước làm chủ c c phư ng tiện. Thông qua c c phư ng 

tiện hiện đại, các bài giảng và hình ảnh được thiết kế, mô phỏng th o đ ng ý định, 

nội dung trình bày có tính mỹ thuật cao, như: mô phỏng về quả đất, c c đường điểm 

trên quả đất, cách chia mảnh, đ nh số, ghi số hiệu trên bản đồ; các ký hiệu địa vật; 

nguyên lý biểu thị  đường  ình độ, ống nh m, địa bàn; sử dụng tọa độ cực, bản đồ 

số, m y định vị vệ tinh GPS... giúp cho giảng viên trình bày trực quan sinh động 

h n, đồng thời kết hợp với chiếu phim huấn luyện để minh họa cho nội dung giảng 
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dạy, nhằm đưa đến cho học viên  ượng thông tin lớn nhất, dễ hiễu nhất, thông qua 

đó đã thực sự lôi cuốn, thu h t người học làm cho chất  ượng huấn luyện từng  ước 

được nâng lên, 100% giảng viên ứng dụng đã ứng dụng CNTT&TT trong dạy học. 

(Bảng 1.3)  

Bảng 1.3. Kết quả khảo sát ứng dụng CNTT&TT trong dạy học 

Ứng dụng CNTT&TT trong dạy học  

Mức độ sử dụng 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoản 

Chƣa 

bao giờ 

SL % SL % SL % SL % 

Xây dựng bài giảng. 56 100 0 0 0 0 0 0 

Khai thác các tranh ảnh, video clip có 

 iên quan đến nội dung bài học, tăng 

tính trực quan sinh động kích thích 

hứng thú, tìm tòi tự phát hiện kiến thức 

của học viên.  

24 42,8 28 50,0 4 7,2 0 0 

Giúp học viên tìm kiếm, cập nhật bản 

đồ trên mạng Internet. 
0 0 48 85,8 8 14,2 0 0 

Sử dụng phần mềm bản đồ số, GPS 0 0 36 64,2 20 35,7 0 0 

 

b) Những hạn chế  

Trong những năm trước đ y, c c giảng viên môn Địa hình quân sự thường 

vận dụng phư ng ph p  ạy học truyền thống, giảng viên độc thoại là chủ yếu, các 

hình ảnh, mô phỏng được thể hiện trên các tranh vẽ; việc huấn luyện các bài tập 

thực hành ngoài thực địa còn cứng nhắc, máy móc, thiếu tính linh hoạt.  

Bên cạnh đó, vẫn còn một số giảng viên Địa hình quân sự thiếu tích cực 

trong nghiên cứu đổi mới phư ng ph p  ạy học như sử ít sử dụng phư ng ph p 

 ạy học th o  ự  n 46,4% chưa  ao giờ, phư ng ph p  ạy học khám phá 42,9% 

chưa  ao giờ (Bảng 1.4). 

.   
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Bảng 1.4. Kết quả khảo sát sử dụng những phương pháp dạ  học 

Phƣơng pháp 

Mức độ sử dụng  

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chƣa bao 

giờ 

SL % SL % SL % SL % 

Phư ng ph p thuyết trình 47 83,9 9 16,1 0 0 0 0 

Phư ng ph p đ m thoại 48 85,8 8 14,2 0 0 0 0 

Phư ng ph p đặt và giải quyết 

vấn đề 

34 60,7 22 39.3 0 0 0 0 

Phư ng ph p  ạy học th o  ự án 0 0 0 0 30 53,6 26 46,4 

Phư ng ph p sử  ụng  ản đồ 52 92,8 4 7,2 0 0 0 0 

Phư ng ph p  ạy học hợp t c 

th o nhóm 

22 39,4 21 37,5 13 23,1 0 0 

Phư ng pháp dạy học khám phá 0 0 0 0 32 57,1 24 42,9 

Phư ng ph p sử  ụng phư ng 

tiện trực quan 

54 96,4 2 3,6 0 0 0 0 

Phư ng ph p  uyện tập 48 85,7 8 14,3 0 0 0 0 

 

Ngoài ra còn một số giảng viên còn ngại tiếp xúc với c c phư ng tiện hiện 

đại như m y t nh, m y định vị vệ tinh, các phần mềm chuyên  ùng để thiết kế bài 

giảng, trong đó tập trung vào một số giảng viên có tuổi đời, tuổi quân cao. Nhận 

thức, quan điểm về đổi mới phư ng ph p  ạy học th o hướng dạy học tích cực và 

khả năng vận dụng vào thực tiễn huấn luyện của các giảng viên  hông đồng đều, 

chưa  ảo đảm tính thống nhất, đặc biệt là huấn luyện ngoài thực địa, thực hành 

huấn luyện tổng hợp, diễn tập chiến thuật. Một số giảng viên vận dụng phư ng 

pháp dạy học tích cực còn hạn chế, những vấn đề đặt ra để trao đổi với học viên 

c n đ n giản, đ n điệu, chưa thực sự thu hút học viên, chưa đưa học viên vào tình 

huống có vấn đề, buộc học viên phải suy ngh  để tìm phư ng  n giải quyết; khả 
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năng ph n t ch địa hình và nâng dần khả năng vận dụng cho học viên còn hạn chế. 

Quá trình dạy học chưa thường xuyên nắm kết quả, khả năng vận dụng những kiến 

thức Địa hình quân sự đã được trang bị cho người học vào phục vụ các môn học 

chuyên ngành quân sự tại Nh  trường. Việc truyền thụ những bài học kinh nghiệm 

về nghệ thuật quân sự tận dụng thế có lợi của địa hình để đạt được hiệu quả cao 

trong các trận chiến đấu qua các cuộc chiến tranh của hầu hết các giảng viên cũng 

còn hạn chế. Những đặc điểm trên trực tiếp chi phối đến kết quả dạy học Địa hình 

quân sự trong những năm qua. 

1.5.2. Phương pháp học t p nghiên cứu của học viên 

1.5.2.1. Ưu điểm 

Phư ng ph p học tập có vị trí hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất 

 ượng giáo dục đ o tạo. Phư ng ph p học tập chịu sự chi phối bởi phư ng ph p  ạy 

của thầy, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, vật chất bảo đảm, thời gian hiện có, phư ng 

pháp tổ chức, quản lý của đ n vị và cách thức học tập riêng của từng người học. 

Phư ng ph p học phù hợp sẽ thu được kết quả học tập tốt v  ngược lại. Địa hình 

Quân sự là môn học  iên quan đến các kiến thức trong chư ng trình phổ thông và 

các kiến thức  h c như to n,  ý, địa lý, tin học, ngoại ngữ. Vì vậy học viên cần phải 

có sự liên hệ, vận dụng các kiến thức  iên quan để hiểu một cách bản chất các hiện 

tượng, quy luật tự nhiên; mối quan hệ giữa bản đồ với thực địa; nguyên tắc biểu thị 

địa vật v    ng đất trên bản đồ,  uôn đặt c c địa vật, mục tiêu, điểm đứng, toạ độ 

trong mối quan hệ với c c đường, điểm, quan hệ về hướng, về cự li trên bản đồ, 

thực địa... Trên c  sở các mối liên hệ tự nhiên đó, vận dụng vào từng bài học, nội 

dung cụ thể để phân tích, nghiên cứu, đ nh gi  địa hình đạt hiệu quả cao, đồng thời 

người học còn phải rèn luyện tính tỉ mỉ, ch nh x c trong qu  trình đo đạc, sử dụng 

bản đồ. Đối với c c động t c, thao t c c   ản, kiến thức c   ản cần phải được vận 

dụng, liên hệ thường xuyên với các môn học chuyên ngành quân sự, trong các 

trường hợp, các dạng địa hình  h c nhau, gi p cho người học thành thạo c c động 

t c, thao t c c   ản, trên c  sở đó n ng  ần khả năng vận dụng, kỹ năng thao t c 

trong quá trình sử dụng, nghiên cứu bản đồ, địa hình. Thông qua đó,  iến thức của 

thầy chuyển dần thành kiến thức của người học có tính vững chắc. 
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Bảng 1.5. Kết quả khảo sát hoạt động phương pháp học của học viên 

Hình thức hoạt động 

Mức độ tham gia (%) 

Rất thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chƣa bao 

giờ 

SL % SL % SL % SL % 

Tham gia thảo  uận nhóm   37 13,0 246 87,0 0 0 

Tham gia ý  iến x y  ựng   i học 56 19,8 81 28,6 146 51,6 0 0 

Sử dụng CNTT trong học tập   16 5,7 267 94,3 0 0 

Trao đổi với giảng viên trong 

và sau giờ học 
28 9,9 54 19,1 201 71,0 0 0 

Nghiên cứu giáo trình, tài liệu 

trước khi lên lớp 
36 12,7 81 28,6 166 58,7 0 0 

Thục luyện kiến thức sau giờ 

lên lớp 
48 17,0 172 60,7 63 22,3 0 0 

Tham gia đ nh gi  v  tự đ nh gi   0 0 0 0 13 4,6 270 95,4 

 

Trong những năm gần đ y, học viên c   ản đã có phư ng ph p học tập phù hợp 

với phư ng ph p  ạy học tích cực mới. Nhiều học viên có khả năng tư  uy  h  tốt, biết 

vận dụng tổng hợp các kiến thức hiểu biết của mình vào môn học Địa hình quân sự nói 

chung và các môn học khác nói riêng. Về quá trình học tập, ôn tập, đa số các học viên 

đã tận dụng thời gian để nghiên cứu giáo trình, tài liệu trước khi lên lớp 41,3% thường 

xuyên trở lên; chú ý lắng nghe giảng viên giảng   i; có phư ng ph p ngh , tổng hợp 

và ghi chép khá khoa học; th ch trao đổi, tranh luận với giảng viên trong và ngoài giờ 

học. Số học viên này có khả năng vận dụng những kiến thức đã được học vào thực 

tiễn huấn luyện, diễn tập khá linh hoạt và có kết quả kiểm tra và thi hết môn cao, sau 

khi tốt nghiệp ra trường đều vận dụng tốt những kiến thức đã được trang bị vào huấn 

luyện bộ đội, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu ở c c đ n vị tư ng đối linh hoạt. 

1.5.2.2. Những hạn chế  

Bên cạnh những ưu điểm vẫn còn một số học viên nhận thức vai trò, vị trí của 

môn học Địa hình quân sự chưa đ ng mức; khả năng vận dụng kiến thức môn học vào 

thực tiễn hoạt động còn thấp. Số học viên n y thường thiếu nhiệt tình trong học tập, 

không tận dụng thời gian để ôn   i cũ, nghiên cứu tài liệu, gi o trình, trước khi lên lớp; 
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ngại tìm tòi, học hỏi,  hông đ o s u suy ngh  trong qu  trình học tập, nghiên cứu, vì 

vậy việc tiếp thu bài học  h   hó  hăn. 

Thời gian huấn luyện th o chư ng trình đ o tạo, mới chỉ đủ trang bị cho học 

viên những kiến thức c   ản về Địa hình quân sự. Trên c  sở những kiến thức c   ản 

đã được trang bị, học viên phải được vận dụng vào các môn học, buổi học quân sự 

chuyên ng nh  hi có điều kiện. Ví dụ như học viên học công tác tổ chức chuẩn bị chiến 

đấu của các khoa Chiến thuật, Trinh sát, giảng viên ph t đầu bài tập trên bản đồ, buộc 

học viên phải nghiên cứu, đ nh gi  tình hình địa hình thông qua bản đồ, sau đó tiến 

h nh đối chiếu bản đồ với thực địa x c định điểm đứng v  địa hình khu vực tập bài.  

Thực tế của c c nh  trường đại học quân sự với các nội dung huấn luyện 

chuyên ngành quân sự về nghiên cứu, đ nh gi  tình hình địch, địa hình, x c định kế 

hoạch chiến đấu của người chỉ huy chủ yếu được tiến hành trực tiếp trên thực địa, 

việc ph t đầu bài và cho học viên nghiên cứu trước một  ước trên bản đồ sau đó đối 

chiếu bản đồ với thực địa chưa được coi trọng; bản phóng làm kế hoạch chiến đấu 

và các kế hoạch bảo đảm của học viên thường được “coppy” từ bản phóng mẫu của 

giảng viên, học viên hầu như  hông phải phóng trực tiếp từ bản đồ. Chính vì vậy, 

những kiến thức c   ản về Địa hình quân sự  t được củng cố, vận dụng sau  hi đã 

thi kết thúc môn học. 

1.5.3. Phương pháp kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học t p của học viên 

Đánh giá kết quả học tập của học viên là nội dung không thể thiếu trong 

quy trình đ o tạo. Thông đ nh gi  buộc người học ôn luyện và liên kết các nội 

của môn học và các môn học  h c có  iên quan trong chư ng trình đ o tạo; biến 

kiến thức của thầy thành kiến thức của tr , gi p cho người học có khối  ượng 

kiến thức tư ng đối vững chắc để vận dụng vào thực tiễn huấn luyện, chiến đấu 

 hi ra trường. Thông qua đ nh gi  người dạy, người học, người quản  ý, điều 

hành kịp thời rút kinh nghiệm để điều chỉnh nội  ung, chư ng trình, phư ng 

pháp dạy, học cho phù hợp, đạt hiệu quả cao h n. 

Trong thi, kiểm tra đ nh gi   ết quả có t c động rất lớn đối với người học. 

T c động th o 2 xu hướng, tích cực và tiêu cực. Khi nội  ung, phư ng ph p  iểm 
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tra, thi phù hợp, kết quả đ nh gi   h ch quan, đ ng sẽ tạo cho người học lòng tin và 

kích thích sự say mê, hứng thú, ý ch  vư n  ên trong nghiên cứu, học tập. Ngược lại, 

nội  ung, phư ng ph p  iểm tra, thi không phù hợp sẽ   m cho người học hoài nghi 

người dạy, hoài nghi nội dung học, đồng thời ảnh hưởng đến sự say mê, hứng thú 

của người học. 

Trong những năm qua, c c nh  trường đã có những  ước nghiên cứu, đổi mới 

phư ng ph p  iểm tra và thi hết môn cho c c đối tượng học viên, sự đổi mới được 

thực hiện từ khâu tổ chức cho học viên ôn tập, hướng dẫn cho học viên   m đề cư ng 

ôn tập; biên soạn và quản  ý đề thi, kiểm tra; tổ chức thi, kiểm tra nghiêm t c, đ nh 

giá kết quả của học viên khách quan, trung thực, đã tạo được   ng tin cho người học. 

Hiện nay, tổ chức kiểm tra học trình môn học Địa hình quân sự của các nhà 

trường c   ản được tiến hành bằng phư ng ph p tự luận. Thông qua kiểm tra giúp 

học viên hệ thống, củng cố những kiến thức đã được học trong khoảng một nửa 

chư ng trình của môn học. Kết thúc môn học, tổ chức thi v  đ nh gi   ết quả học tập 

của học viên bằng phư ng ph p vấn đ p,  ết hợp với thực hành ngoài thực địa. Với 

phư ng ph p n y, học viên phải trả lời một câu hỏi bằng lý thuyết và thực hành vừa 

nói, vừa làm một nội dung của câu hỏi đặt ra. Thực tiễn những năm qua, nhìn chung 

giảng viên Địa hình quân sự đã x c định nội dung, tổ chức, phư ng ph p  iểm tra, 

đ nh giá kết quả học tập môn học cho c c đối tượng học viên phù hợp, đ ng quy chế 

của Bộ Giáo dục - Đ o tạo và của Nh  trường đề ra. Việc đ nh gi   ết quả học tập 

của học viên c   ản đã  ảo đảm khách quan, chính xác, trung thực v  đã tạo được 

  ng tin cho người học. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một một số ít giảng viên đ nh gi   ết quả thi, 

kiểm tra của học viên còn máy móc theo các nội dung và kết quả đã được x c định 

trong đ p  n, thiếu linh hoạt, ít coi trọng khả năng vận dụng, phân tích thực tế trên địa 

hình,  o đó chưa  h i  ậy được tính linh hoạt, sáng tạo của học viên. Đồng thời, do 

thời gian hạn chế, địa hình thực hành ôn và thi kết thúc môn gần trường, dẫn đến quá 

trình ôn luyện học viên biểu hiện tính chủ quan, do vậy việc đ nh gi  nhận thức và 

khả năng vận dụng của học viên chưa  ảo đảm thật chính xác. 
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Học viên phần lớn là nắm khá chắc các nội  ung đã học, hiểu vấn đề có bản 

chất, nói kết hợp với thực h nh động t c đ ng thứ tự; biết vận dụng, ph n t ch địa 

hình v o điều kiện thực tế, kết quả đo đạc, tính toán khá tốt. Tuy nhiên, một số học 

viên thuộc bài theo kiểu “học vẹt”, phần lý thuyết rất thuộc, nhưng  hi giảng viên 

chất vấn và yêu cầu vận dụng v o trường hợp cụ thể trên bản đồ, địa bàn hoặc thực 

địa thì học viên không hiểu được bản chất của vấn đề đang trình   y,  hả năng vận 

dụng kiến thức v o điều kiện cụ thể yếu. Với những học viên này phần thực hành 

cũng thường máy móc, thiếu tính linh hoạt, dẫn đến kết quả thi thấp, thỉnh thoảng 

vẫn còn học viên  hông đạt yêu cầu phải kiểm tra lại, thi lại vào thời điểm khác. 

(Phụ lục 22) 

1.5.4. Tài liệu, giáo trình, cơ sở v t ch t, trang thiết bị dạy học, thao 

trường cho môn học 

1.5.4.1. Tài liệu, giáo trình 

Tài liệu, giáo trình là yếu tố không thể thiếu được trong dạy học, giáo trình 

tài liệu giúp cho học viên nghiên cứu trước khi lên lớp, ôn tập sau  hi đã học xong 

một phần, một bài, một phần của chư ng trình hay  ết th c chư ng trình huấn luyện 

của môn học;    c  sở để học viên   m đề cư ng ôn tập trước khi kiểm tra, thi hết 

môn học, thi tốt nghiệp ra trường. 

Hiện nay, giáo trình, tài liệu Địa hình quân sự bảo đảm cho học tập, nghiên 

cứu của học viên và giảng dạy của giảng viên ở c c nh  trường còn thiếu nhiều về số 

 ượng. C c gi o trình Địa hình quân sự của Trường S  quan Lục quân 1 biên soạn 

năm 1992 đã cũ và lạc hậu,  hông đ p ứng yêu cầu sử dụng. Để thay thế giáo trình 

cũ, năm 2008 v  năm 2009 c c gi o trình đã được biên soạn lại, trong đó  ổ sung, 

chỉnh sửa, cập nhật được nhiều nội dung mới như  ản đồ số, bản đồ VN2000, cấu tạo 

và sử dụng m y định vị vệ tinh GPS (Global Positioning System). Tuy nhiên, số 

 ượng xuất bản  t, trong  hi đó nhu cầu sử dụng thông thường từ 300 đến 500 cuốn. 

Nhất là thời điểm học viên ôn thi cuối khoá, vừa bảo đảm tài liệu cho học viên học 

tập th o chư ng trình, vừa bảo đảm cho học viên ôn thi tốt nghiệp, nhu cầu giáo trình 

có thể  ên đến trên 1.000 cuốn. Với số  ượng hiện có như hiện nay chưa  ảo đảm cho 

học tập của học viên. Hiện nay c c nh  trường đều có cuốn tài liệu Địa hình quân sự 
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tập 1 và tập 2 của Cục Bản đồ, do Bộ Tổng tham mưu, xuất bản 2009. Tuy nhiên, các 

tài liệu này giải quyết các vấn đề rộng, khối  ượng kiến thức lớn chưa s t với đối 

tượng người học. 

Đối với c c trường đại học quân sự, các loại tài liệu Địa hình quân sự do Cục 

Bản đồ cấp có số  ượng ít. Các tài liệu, gi o trình  o nh  trường biên soạn chưa 

được đồng bộ, số  ượng còn hạn chế, chưa đủ phục vụ cho dạy học. 

Qua thống kê, khảo sát ở c c nh  trường thấy rằng, giáo trình, tài liệu của các 

nh  trường biên soạn phục vụ cho dạy học chưa  ảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, số 

 ượng còn hạn chế, dẫn đến học viên  t được nghiên cứu trước khi lên lớp và ôn tập 

trong giờ tự học, đặc biệt trong vận dụng phư ng ph p  ạy học tích cực gặp nhiều khó 

 hăn. Đ y cũng    một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả dạy học môn 

Địa hình quân sự của c c trường đại học quân sự trong thời gian qua. (Phụ lục 23) 

1.5.4.2.  ơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

Huấn luyện Địa hình quân sự đều  iên quan đến các loại vật chất, đặc biệt là 

các bài huấn luyện thực hành ngoài thực địa, như: sử dụng bản đồ ngoài thực địa; vận 

động góc phư ng vị; sử dụng m y định vị vệ tinh GPS; vẽ s  đồ địa hình; vẽ cảnh đồ 

vật chuẩn; vẽ s  đồ đường đi; đắp sa bàn; huấn luyện tổng hợp Địa hình quân sự; 

thực hành diễn tập tổng hợp chiến thuật... Vật chất bảo đảm cho huấn luyện địa hình 

là bản đồ, ống nh m, địa   n, thước chỉ huy, thước 3 cạnh,   n đạc, giấy Trôky, máy 

định vị vệ tinh GPS và các vật chất bảo đảm khác. Những vật chất cụ thể của từng 

buổi học sẽ giúp cho giảng viên hướng dẫn, làm mẫu, đồng thời giúp cho học viên 

quan sát nắm được cấu tạo của phư ng tiện, đồng thời thực hành tập bài theo bài tập 

của giảng viên đề ra, đạt được mục đ ch, yêu cầu của bài học, buổi học. Việc bảo đảm 

vật chất không tốt, thiếu vật chất học tập, học viên phải mượn của nhau sẽ ảnh hưởng 

đến trật tự lớp học, thời gian, chất  ượng tập bài của học viên; làm cho học viên thiếu 

nhiệt tình, trách nhiệm đối với bài học, thậm chí có học viên không tập bài khi giảng 

viên thiếu sự kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, dẫn đến chất  ượng của buổi học thấp. 

Từ trước đến nay, mặc dù công tác bảo đảm vật chất phục vụ cho huấn luyện 

của c c nh  trường đã có nhiều cố gắng, c   ản đã  hắc phục được tình trạng “học 
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chay” của học viên. Song, bên cạnh đó vẫn còn hạn chế, đó    số  ượng địa bàn, ống 

nh m,   n đạc, thước 3 cạnh  hông  t, nhưng công t c quản   , điều hành còn dàn 

trải, thiếu tập trung dẫn đến không bảo đảm được số  ượng cần thiết cho từng lớp 

học, buổi học. (Phụ lục 24) 

1.5.4.3. Giảng đường chu ên dùng, thao trường, bãi tập 

a) Giảng đường chuyên dùng 

Giảng đường chuyên dùng có vai trò vị trí quan trọng đối với việc giảng dạy 

môn học Địa hình quân sự. Trong giảng đường chuyên dùng, các vật chất, tranh 

ảnh, đồ dùng dạy học, mô hình, học cụ, máy tính, máy chiếu phục vụ cho giảng dạy 

của môn học c   ản đầy đủ. Các phần mềm chuyên dùng, các bài giảng của giảng 

viên đã được c i đặt sẵn trong m y t nh, đến tiết học, giảng viên chỉ cần khởi động 

máy và lấy các mô hình, học cụ ra để thực hành giảng dạy th o ý định của bài 

giảng. Với giảng đường chuyên dùng, ngoài việc tiện lợi cho giảng viên giảng dạy, 

ph t huy phư ng ph p  ạy học thông qua hình ảnh, từ đó   ch th ch sự hưng phấn 

học tập của học viên, dễ học, dễ nhớ như: C ch sử dụng ống nh m, địa   n; c ch đo 

góc trên bản đồ, thực địa; c c phư ng ph p định hướng bản đồ; c c phư ng ph p vẽ 

s  đồ địa hình, đắp sa bàn... Ngoài giảng dạy về phần lý thuyết, giảng đường 

chuyên  ùng c n    n i học viên ôn tập thực sự đạt hiệu quả tốt. Hiện nay, các nhà 

trường đ o tạo S  quan Chỉ huy Tham mưu cấp ph n đội c   ản đều có giảng đường 

chuyên dùng phục vụ cho giảng dạy của môn học Địa hình quân sự. 

Một thực tế hiện nay     ưu  ượng học viên nhiều, trong một thời điểm có thể 

nhiều lớp cùng học nội  ung Địa hình quân sự, trong  hi đó giảng đường chuyên dùng 

chỉ học được 1 lớp. Để điều hành các lớp học th o đ ng chư ng trình đề ra, buộc phải 

sắp xếp các lớp còn lại sang các phòng học phổ thông  h c. Như vậy, giảng đường 

chuyên dùng mới chỉ đ p ứng được một phần cho dạy học. Đ y cũng    thực tiễn đang 

tồn tại của c c nh  trường hiện nay, trong thời gian tới cần có biện pháp khắc phục. 

b) Thao trường, bãi tập 

Với h n một nửa số tiết của môn học Địa hình quân sự được thực hành ngoài 

thực địa. Vì vậy, thao trường, bãi tập là một yếu tố không thể thiếu được đối với 

huấn luyện Địa hình quân sự. Một yêu cầu đặt ra   , thao trường, bãi tập học môn 
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Địa hình quân sự càng mới lạ, càng rộng, càng phức tạp, đa  ạng càng tốt. Với sự 

đa  ạng, phức tạp của thao trường, bãi tập    c  sở để rèn luyện, n ng cao trình độ 

nhận thức, khả năng tư  uy v  động tác thực hành của học viên được nâng lên, kích 

thích tinh thần hăng say, t ch cực học tập, tìm tòi, sáng tạo phát hiện cái mới trong 

từng bài tập, buổi tập. Qua đó gi p cho học viên nắm các nội  ung đã học có tính 

vững chắc và có chiều sâu. 

Hiện nay thao trường huấn luyện của môn học ngày càng bị thu hẹp do nhân 

  n   m nư ng rẫy, trồng cây, trồng rừng, làm trang trại, một số bãi tập đã từng sử 

dụng trước đ y nay  hông thể tiếp tục huấn luyện. Số tiết học thực hành của mỗi bài 

tập ít,  hông có phư ng tiện c  động, nên trong thời gian tập bài, học viên không 

thể di chuyển đến các bãi tập xa, mới lạ, mà chỉ học quanh những bãi tập quen 

thuộc, gần khu vực trú quân dã ngoại, dẫn đến việc thực hiện các bài tập tư ng đối 

dễ dàng, ít phải động não, làm cho học viên nhàm chán, thiếu nhiệt tình trong học 

tập, hạn chế đến phát triển tư  uy về Địa hình quân sự của người học. 

Qua nghiên cứu về thực trạng chất  ượng dạy học môn Địa hình quân sự 

trong c c trường đại học quân sự thấy rằng, đội ngũ giảng viên giảng có động c  

th i độ và trách nhiệm đối với nghề nghiệp tốt, có kiến thức chuyên môn v  năng 

lực sư phạm đ p ứng yêu cầu nhiệm vụ đ o tạo của nh  trường; tích cực nghiên 

cứu, đổi mới phư ng ph p  ạy học nhằm không ngừng nâng cao chất  ượng dạy 

học. Về quy trình; nội  ung, chư ng trình đ o tạo c   ản đã phù hợp với đối tượng, 

thời gian, mục tiêu, yêu cầu đ o tạo của Nh  trường. Với quy trình, nội dung, 

chư ng trình huấn luyện và chất  ượng dạy học hiện nay đảm bảo cho học viên khi 

ra trường có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào nghiên cứu địa hình, tiến hành 

công t c tham mưu t c chiến trên bản đồ, đồng thời sử dụng c c phư ng tiện địa 

hình vào thực tế huấn luyện, chiến đấu ở đ n vị trong tình hình mới. Tuy nhiên, 

thực trạng hiện nay còn tồn tại những điểm hạn chế về quy trình, nội  ung, chư ng 

trình, chất  ượng dạy học, phư ng ph p  iểm tra, thi, đ nh gi   ết quả học tập của 

học viên và các mặt bảo đảm cho dạy học. Đ y    những c  sở để đề t i đề xuất các 

nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất  ượng dạy học đối với c c trường đại học 

quân sự trong tình hình mới. 
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Tiểu kết chƣơng 1 

Qua kết quả nghiên cứu các vấn đề lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy 

học môn Địa hình quân sự trong c c trường đại học quân sự Việt Nam th o định 

hướng phát triển năng  ực cho thấy: 

1. Hiện nay, việc đổi mới dạy học đại học nói chung và trong c c trường đại 

học quân sự nói riêng th o định hướng phát triển năng  ực là một nhiệm vụ quan 

trọng nhằm đ p ứng được yêu cầu đổi mới căn  ản toàn diện giáo dục ở nước ta. 

2. Trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về đổi mới phư ng ph p 

dạy học th o định hướng phát triển năng  ực nhưng việc đổi mới tổ chức dạy học 

môn Địa hình quân sự trong c c trường đại học quân sự ở Việt Nam th o định 

hướng phát triển năng  ực là một vấn đề mới. 

3. Các nghiên cứu c  sở lí luận trong định hướng đổi mới giáo dục đại học, 

trong định hướng đổi mới các trường đại học quân sự cũng như các nghiên cứu về 

năng  ực và giáo dục th o định hướng phát triển năng  ực đã   m c  sở cho tác giả 

có căn cứ lí luận để giải quyết các vấn đề đặt ra của luận án. 

4. Về thực tiễn của việc tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong c c trường 

đại học quân sự th o định hướng phát triển năng  ực luận  n đã nêu được đặc điểm tâm 

sinh lí v  trình độ nhận thức của học viên qu n đội. Những vấn đề c   ản về môn Địa 

hình quân sự như: Khái niện về môn học địa hình, đặc điểm, vai trò của môn học trong 

đ o tạo s  quan chỉ huy cấp ph n đội, mục tiêu, nội  ung chư ng trình môn học. 

5. Kết quả nghiên cứu điều tra khảo sát về thực trạng của việc tổ chức dạy học 

môn Địa hình quân sự trong c c trường đại học quân sự th o định hướng phát triển 

năng  ực cho thấy nội  ung v  chư ng trình huấn luyện tư ng đối phù hợp. Đồng 

thời với việc huấn luyện th o chư ng trình, c c nh  trường đã thường xuyên cập 

nhật những phát triển mới về ngành bản đồ để đưa v o giảng dạy, đ p ứng yêu cầu 

huấn luyện, chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. trình độ nghiệp vụ bản đồ, 

phư ng ph p sư phạm, khả năng thực hành, kinh nghiệm thực tiễn của một số giảng 

viên còn hạn chế; công tác bảo đảm giáo trình, tài liệu, vật chất huấn luyện, giảng 

đường, thao trường bãi tập cho huấn luyện chưa đồng bộ.  
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Chƣơng 2 

QUY TR NH VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC  DẠY HỌC MÔN ĐỊA HÌNH 

QUÂN SỰ TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ VIỆT NAM 

THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

 

2.1. Những nguyên tắc và yêu cầu tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự 

theo định hƣớng phát triển năng lực 

2.1.1. Nguyên tắc tổ chức dạ  học môn Địa h nh qu n sự 

2.1.1.1. Bảo đảm tính khoa học 

Tính khoa học trong dạy học môn Địa hình quân sự được thể hiện thông qua nội 

dung dạy học và phư ng ph p  ạy học. Để đảm bảo được tính khoa học đ i hỏi người 

giảng viên phải lựa chọn nội dung một cách chọn lọc, khách quan, phản  nh đ ng  ản 

chất sự vật, hiện tượng sao cho phù hợp với khả năng nhận thức của học viên. Trong 

một quỹ thời gian nhất định dành cho bộ môn giảng viên phải biên soạn nội dung và sử 

dụng phư ng ph p hợp lý nhất để truyền tải kiến thức cốt lõi nhất đến học viên, đảm 

bảo hệ thống tri thức hiện đại. Các kiến thức v     năng của môn học, học viên có thể 

vận dụng dễ dàng, thuận lợi trong quá trình học tập tai trường và thực tiễn đ n vị. 

Trong quá trình tổ chức dạy học, tính khoa học c n được thể hiện ở sự logic 

trong chư ng trình môn học, trong bài học và trong thực hành. Địa hình qu n sự    

môn học thuộc  hoa học tự nhiên, c c  iến thức về  ý thuyết v  thực h nh  uôn có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau,   i học trước    tiền đề, c  sở cho c c   i học sau, các 

nội  ung phần  ý thuyết    c  sở cho c c phần thực h nh trên  ản đồ v  ngo i thực 

địa,  ết quả thực h nh của nội  ung trước    c  sở của nội  ung sau.  uấn  uyện địa 

hình qu n sự  hông chỉ đ n thuần    n ng cao hiểu  iết cho học viên, m  mục đ ch 

chủ yếu    để học viên vận  ụng những  iến thức đã học phục vụ cho huấn  uyện c c 

môn học chuyên ng nh qu n sự như: Chiến thuật, trinh s t,  ắn s ng, tham mưu, 

công  inh, ho  học, ph o  inh... Nghiên cứu nắm chắc Địa hình qu n sự    c  sở để 

người chỉ huy hạ quyết t m, x c định  ế hoạch chiến đấu. Như vậy, môn học Địa 

hình qu n sự có mối quan hệ chặt chẽ với c c môn học chuyên ng nh qu n sự trong 

chư ng trình đ o tạo của c c nh  trường S  quan Chỉ huy Tham mưu cấp ph n đội. 
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Do đó,  ết quả huấn  uyện của môn học ảnh hưởng trực tiếp đến chất  ượng c c môn 

học chuyên ng nh qu n sự trong chư ng trình đ o tạo của nh  trường. 

2.1.1.2. Bảo đảm mục tiêu của môn học 

Qu  trình đ o tạo trong nh  trường sẽ tạo ra sự phát triển nhân cách cho học 

viên. " trạng thái phát triển nh n cách được dự kiến trước của học viên sau một quá 

trình đào tạo, dựa trên yêu cầu phát triển của đất nước, của qu n đội " [20]  

Mục tiêu của môn học Địa hình qu n sự là sau  hi học xong môn học, học 

viên có  hả năng đọc, hiểu được  ản đồ địa hình qu n sự; sử  ụng được c c phư ng 

tiện chỉ huy, x c định toạ độ, chỉ thị mục tiêu, sử  ụng  ản đồ ngo i thực địa, vận 

động góc phư ng vị, vẽ s  đồ địa hình, đắp sa   n v  hiểu  iết về  ản đồ số.  iết 

v n  ụng, đánh giá, v o   m  ế hoạch chiến đấu, công t c tham mưu chiến đấu, nghiên 

cứu địa hình phục vụ huấn  uyện, chiến đấu. 

Học viên sau khi tốt nghiệp ho n th nh được chức trách, nhiệm vụ công 

việc thì cần phải xây dựng được mục tiêu dạy học chính xác và triển khai dạy 

học theo mục tiêu này. Mục tiêu dạy học sẽ quyết định chất  ượng và hiệu quả 

của quá trình dạy học. 

Mục tiêu dạy học    c i đ ch m  người dạy v  người học cần đạt được. Khi 

giảng viên và học viên thống nhất được mục tiêu dạy học thì hai bên sẽ cùng cộng 

tác, nỗ lực cùng nhau tiến tới c i đ ch. Ch nh mục tiêu dạy học quyết định việc học 

tập của học viên, vì căn cứ v o đó m  học viên biết được phải học c i gì để có đủ 

năng  ực thực hiện các chức năng nhiệm vụ, công việc được giao, lựa chọn được 

phư ng ph p học tập thích hợp, chủ động. Ngoài ra học viên còn tự đ nh gi  được 

kết quả học tập của mình sau  hi so s nh được với mục tiêu, từ đó tự điều chỉnh 

việc học tập cho phù hợp. Mục tiêu dạy học quyết định việc giảng dạy của giảng 

viên vì căn cứ v o đó m  giảng viên x c định nội dung cần phải dạy và dạy đến 

mức n o, phư ng ph p giảng dạy, phư ng ph p đ nh gi   ết quả học tập. 

2.1.1.3. Bảo đảm phát huy tính tích cực của học viên 

Trước những su thế phát triển của thời đại và hội nhập quốc tế đ i hỏi phải đ o 

tạo được những người năng động nên giáo dục phải có những thay đổi để phù hợp với 
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thời đại, đặc biệt là giáo dục đại học. Cốt lõi của giáo dục đại học là chuyển từ đ o tạo 

kiến thức và kỹ năng    ch nh sang chủ yếu    đ o tạo năng  ực, trong đó đặc biệt  nhấn 

mạnh năng  ực tư  uy s ng tạo, gắn với năng  ực giải quyết vấn đề có hiệu quả nên 

nguyên tắc bảo đản phát huy tính tích cực của học viên là rất quan trọng. 

Dạy học không chỉ cung cấp kiến thức cho học viên mà còn dạy cho học viên 

năng  ực tự học, tự nghiên cứu suốt đời. Phư ng ph p học đã trở thành nội dung, 

mục tiêu học tập tư đó mới tạo ra được con người tự chủ, năng động, sáng tạo vì 

vậy phải đổi mới phư ng ph p  ạy học th o hướng phát huy tính tích cực tự giác, 

năng động, sáng tạo.  

2.1.1.4. Bảo đảm tính thực tiễn 

Địa hình qu n sự    môn học thuộc nhóm  iến thức ng nh, với  hoảng 2/3 

chư ng trình    học thực h nh, trong đó chủ yếu    học c c   i tập thực h nh ngo i 

thực địa. Đối với phần  ý thuyết,  hông đ n thuần chỉ     ý  uận m   uôn  ết hợp 

giữa  ý  uận v  hướng  ẫn thực h nh như c ch chia mảnh, đ nh số, ghi số hiệu  ản 

đồ; tìm c c mảnh chắp ghép; sử  ụng c c  ý hiệu   ng đất, địa vật trên  ản đồ; x c 

định toạ độ, chỉ thị mục tiêu; đo cự  i,  iện t ch, đo c c góc phư ng vị trên  ản đồ; 

phóng  ản đồ, đắp sa   n... Trong phần thực h nh ngo i thực địa, c c nội  ung 

 hông chỉ hướng  ẫn học viên sử  ụng  ản đồ trên thực địa m  có c c nội  ung vận 

động góc phư ng vị, vẽ s  đồ địa hình, cảnh đồ vật chuẩn, đắp sa   n, sử  ụng m y 

định vị vệ tinh  PS,  uyện tập tổng hợp địa hình qu n sự. Qu  trình huấn  uyện  iễn 

ra trên phạm vi rộng, địa hình, thời tiết đa  ạng, phức tạp,   i tập có thể  iễn ra  an 

ng y hoặc  an đêm. Tất cả những nội  ung trên mang t nh thực tiễn cao đ i hỏi 

người học phải  iết vận  ụng v o thực tiễn công t c đ n vị sau n y. Đ y ch nh    

nguyên  ý gi o  ục học đi đôi với h nh, gắn nh  trường với đ n vị. 

 2.1.1.5. Đảm bảo tính hiệu quả và khả thi  

 Hiệu quả    đ ch cuối cùng của các biện pháp, các biện ph p đưa ra phải phù 

hợp với đối tượng học viên, mang tính vừa sức và khả thi để tất cả giảng viên và 

học viên đều thực hiện được. Các biện ph p đưa ra để thực hiện việc tổ chức dạy 

học môn học Địa hình quân sự mang lại kết quả tốt, phát huy được năng  ực của học 

viên trong mọi tình huống công tác sau này. 
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2.1.2. Yêu cầu đối với việc tổ chức dạ  học môn Địa h nh qu n sự 

2.1.2.1. Nội dung chương trình phù hợp với đối tượng, mục tiêu, yêu cầu đào tạo 

Đ y    yêu cầu có ý ngh a, tầm quan trọng đặc biệt. Phù hợp đối tượng dạy 

học là yêu cầu phải đặt ra khi lựa chọn nội  ung, phư ng ph p  ạy. Đào tạo đ ng 

mục tiêu, yêu cầu sẽ trang bị cho người học một khối  ượng kiến thức phù hợp với 

mục đ ch đ o tạo và yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, của qu n đội, yêu cầu của 

chiến tranh. Mục tiêu đ o tạo    c i đ ch cuối cùng của qu  trình đ o tạo. Mục tiêu, 

yêu cầu đ o tạo có tính pháp lý, bắt buộc phải đạt được. Do vậy việc tổ chức dạy 

học môn Địa hình quân sự trong c c trường đại học quân sự th o định hướng phát 

triển năng  ực phải phù hợp với đối tượng và mục tiêu, yêu cầu đ o tạo. 

Xây dựng nội  ung, chư ng trình, lựa chọn phư ng ph p  ạy phải căn cứ 

vào mục tiêu, yêu cầu đ o tạo, đặc điểm đối tượng dạy học khả năng trình độ 

nhận thức của học viên. Các hoạt động t c động đến học viên trong quá trình dạy 

học đều phải phù hợp với điều kiện, năng  ực, hoàn cảnh của học viên, tránh áp 

đặt một chiều. 

Bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện nội  ung chư ng trình c c môn học phải 

bám sát vào mục tiêu môn học; đảm bảo t nh c   ản, lôgic, liên kết giữa các môn 

học trong đ o tạo s  quan cấp ph n đội trình độ đại học. 

Nghiên cứu, lựa chọn phư ng ph p  ạy học môn học để người học tiếp nhận 

nội dung một cách chủ động, sáng tạo. Giảng viên phải vận dụng linh hoạt các 

phư ng ph p  ạy học, kế thừa c c ưu điểm của phư ng ph p  ạy học truyền thống 

nhưng phải lấy phư ng ph p  ạy học nhằm phát huy tính tích cực làm chủ đạo. Học 

viên phải có tinh thần tự giác, tích cực, tính sáng tạo trong học tập, có kế hoạch học 

tập khoa học, phư ng ph p học tập hiệu quả. 

Để đ p ứng yêu cầu nâng cao chất  ượng dạy học phù hợp với đối tượng, 

mục tiêu, yêu cầu đ o tạo cần thực hiện tốt một số biện pháp sau: 

- Lãnh đạo, chỉ huy các cấp quán triệt đầy đủ, sâu sắc mục tiêu, yêu cầu đ o 

tạo s  quan cấp ph n đội trình độ đại học cho đội ngũ giảng viên, học viên, cán bộ 

đ n vị. Việc quán triệt phải tiến h nh thường xuyên, nội dung quán triệt phải cụ thể 

trong c c  h u, c c  ước của quá trình dạy học, nhất là biên soạn bài giảng, kế 
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hoạch giảng bài. Giảng viên, học viên phải hiểu rõ, nắm chắc mục tiêu, yêu cầu đ o 

tạo cũng như mục tiêu, yêu cầu của môn học và phải luôn bám sát thực hiện trong 

mọi hoạt động dạy, học. 

- Người chỉ huy, giảng viên, cán bộ đ n vị thông qua nghiên cứu đối tượng 

giảng dạy, quản  ý như: độ tuổi, dân tộc; kết quả học tập phổ thông, điểm thi tuyển 

sinh đầu vào; khảo s t trình độ và thực tiễn giảng dạy, học tập; qua tiếp xúc trực 

tiếp, theo dõi sinh hoạt, học tập của học viên nắm chắc trình độ nhận thức các môn 

học, điều kiện học tập, đặc điểm tâm lý học viên để x c định nội  ung, phư ng 

pháp dạy, bồi  ưỡng phư ng ph p học phù hợp với học viên, x c định biện pháp 

t c động có hiệu quả nâng cao chất  ượng dạy học 

- Công tác chuẩn bị bài giảng, thực hành giảng bài, thi, kiểm tra, đ nh gi   ết 

quả dạy học phải tuân thủ chặt chẽ yêu cầu phù hợp đối tượng và mục tiêu, yêu cầu 

đ o tạo. Mục tiêu, yêu cầu đ o tạo phải được quán triệt xuyên suốt trong lựa chọn 

nội dung bài giảng, biên soạn bài giảng, thông qua bài giảng, đ nh gi  giảng dạy, đề 

thi kiểm tra phải  ao qu t được nội  ung, qua đó  iết được mức độ hoàn thành mục 

tiêu môn học, mục tiêu yêu cầu đào tạo. Trong lựa chọn nội  ung, phư ng ph p 

giảng dạy phải thực hiện nguyên tắc về tính vừa sức trong dạy học, phát huy tính 

tích cực, chủ động nhận thức của học viên. Với mỗi nội  ung, phư ng ph p truyền 

đạt c c đ n vị kiến thức của bài giảng đều phải căn cứ, đ nh gi  t nh phù hợp với 

đối tượng giảng dạy để x c định v  điều chỉnh kịp thời. Nội dung giảng dạy cần đa 

dạng, nhiều mức độ, phư ng ph p  ạy học cần linh hoạt, đ p ứng được c c trình độ 

nhận thức khác nhau trong lớp, đảm bảo mục tiêu chung của cả lớp đồng thời đ p 

ứng mục tiêu riêng đối với từng học viên. 

2.1.2.2. Kết hợp chặt chẽ với các môn học khác 

Địa hình qu n sự    môn học có  iên quan đến c c môn học thuộc nhóm  iến 

thức c   ản, nhóm  iến thức gi o  ục chuyên nghiệp trong chư ng trình đ o tạo như: 

to n học, vật  ý, ngoại ngữ, tin học, tham mưu chỉ huy, chiến thuật, chiến thuật trinh 

s t,  ắn s ng, ph o  inh, hoả  h ,... Vì vậy, tổ chức  ạy học môn Địa hình qu n sự phải 

đặt trong mối quan hệ với c c môn học có  iên quan, đặc  iệt    c c môn học có liên 

quan trực tiếp như tin học, to n học, ngoại ngữ v  c c môn qu n sự thuộc  iến thức 
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ng nh,  iến thức chuyên ng nh. Qu  trình  ạy học cần tận  ụng  iến thức c c môn 

học có  iên quan như sử  ụng m y t nh, ứng  ụng c c phần mềm thông  ụng, chuyên 

 ụng: tin học, ngoại ngữ. Việc ứng dụng CNTT đã v  đang triển khai sâu rộng tất cả 

c c   nh vực, quân binh chủng trong toàn quân. Việc giảng dạy ứng dụng CNTT để 

phát triển toàn diện người s  quan chỉ huy tham mưu có đầy đủ khả năng đ p ứng 

điều kiện tác chiến với các trang thiết bị, khí tài hiện đại và tác chiến trên không gian 

mạng. Ứng dụng CNTT để sử dụng phần mềm TM-MAP giúp học viên tạo ra c c s  

đồ, các kế hoạch chiến đấu trên bản đồ số 2D, 3D nhanh, đẹp và chính xác, phục vụ 

rất hiệu quả công tác chỉ huy tham mưu, c c   i học về mô phỏng bản đồ. 

Trong qu  trình huấn  uyện, giảng viên cần  iên hệ vận  ụng, gắn c c nội  ung 

cụ thể của   i học,  uổi học v o nghiên cứu, đ nh gi  địa hình, vận  ụng nội  ung đã 

học v o từng  oại hình t c chiến, từng hình thức chiến thuật cụ thể, gi p cho học viên 

 iết vận  ụng  iến thức đã được trang  ị v o c c môn học chuyên ng nh qu n sự, 

đồng thời gi p học viên nhận thức đ ng vai tr  vị tr  của môn học, từ đó có th i độ 

học tập nghiêm t c, góp phần n ng cao  ết quả học tập của học viên. 

2.1.2.3. Kết hợp giữa lý thu ết với thực hành, giữa tru ền th ng với hiện đại 

Trong  ạy học, phải  iết  ết hợp  ý thuyết với thực h nh, truyền thống v  hiện đại 

để ph t huy hết t nh ưu việt v  hạn chế riêng của nó. Kết hợp  inh hoạt giữa lý thuyết với 

thực h nh, giữa truyền thống v  hiện đại sẽ đạt được hiệu quả huấn  uyện cao. 

Đối với môn học Địa hình qu n sự, việc huấn  uyện  ý thuyết với thực h nh có 

một vai tr  vị tr  rất quan trọng. Thông qua huấn  uyện  ý thuyết với thực h nh giúp 

cho học viên nắm chắc những vấn đề cốt  õi về nội  ung của  ản đồ, c ch chia mảnh, 

đ nh số, ghi số hiệu, c c phư ng tiện, phư ng ph p đo đạc trên  ản đồ, ngo i thực 

địa, c c phư ng ph p định hướng trên thực địa,  ập s  đồ địa hình... Thông qua đó, 

học viên nắm được  ản chất c c vấn đề đặt ra, hiểu c c vấn đề có t nh  ogic, có c  sở 

 hoa học, từ đó   m c  sở cho vận  ụng v o điều  iện thực tế đạt hiệu quả cao. 

Trong qu  trình huấn  uyện cần phải  ết hợp chặt chẽ giữa c c phư ng tiện, 

phư ng ph p truyền thống với hiện đại, cần nghiên cứu, chắt  ọc, vận  ụng những 

tinh tuý của phư ng ph p  ạy học truyền thống, c c phư ng tiện  ạy học tự tạo, tự 

  m, viết v  trình   y trên  ảng,  ết hợp với phư ng ph p  ạy học hiện đại, c c 
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phư ng tiện hiện đại như m y t nh, m y chiếu, c c hình ảnh mô phỏng, vi io c ip..., 

nhằm chuyển tải đến người học  ượng thông tin  ớn, đồng thời  ảo đảm t nh trực 

quan trong qu  trình  ạy học. Vì vậy, trong  ạy học cần phải  ết hợp h i ho  giữa 

c   ản v  vận  ụng, giữa truyền thống với hiện đại,  hông được tuyệt đối ho  một 

yếu tố n o, phư ng ph p n o. 

2.1.2.4. Vận dụng kiến thức thực hành vào hoạt động thực tiễn của đơn vị 

N ng cao năng  ực thực h nh môn Địa hình qu n sự trong qu  trình học 

tại trường v  vận  ụng  inh hoạt v o huấn  uyện, chiến đấu của đ n vị sau n y    

yêu cầu quan trọng đối với học viên đ o tạo S  quan cấp ph n đội v     một trong 

những quan điểm - nguyên tắc huấn  uyện qu n sự của Đảng v  Qu n đội. 

Vận  ụng  iến thức v o thực h nh    giai đoạn cao của huấn  uyện. Trên c  

sở những  iến thức c   ản đã được trang  ị, học viên vận  ụng v o thực tế  inh 

hoạt, s ng tạo v o từng điều  iện, địa hình cụ thể, giảm được thời gian của mỗi   i 

tập, song đạt độ ch nh x c cao h n. Tuy nhiên, để vận  ụng đạt hiệu quả cao, cần 

 ết hợp  inh hoạt, s ng tạo giữa  iến thức v  c c phư ng ph p c   ản với phư ng 

ph p đối chiếu, so s nh, ph n t ch địa hình trên c  sở thực tiễn v   ảo đảm t nh 

 hoa học. Để học viên có  hả năng vận  ụng  inh hoạt v o điều  iện thực tế, trên c  

sở huấn  uyện c   ản, giảng viên ph n t ch, giảng giải để học viên hiểu được  ản 

chất của vấn đề, phư ng ph p ph n t ch địa hình v o từng trường hợp cụ thể, địa 

hình cụ thể, từ đó   m c  sở cho c c   i tập  h c, ở c c địa hình  h c nhau. 

Ngo i thời gian học tập ch nh  ho , giảng viên  ết hợp với c n  ộ quản  ý 

nghiên cứu v  tạo điều  iện về thời gian gi p đỡ học viên ôn  uyện c c nội  ung 

đã được học v  nghiên cứu   i học hôm sau. Tuỳ th o nội  ung   i học, thời gian 

hiện có để giảng viên hướng  ẫn học viên ôn tập phần  ý thuyết đã học,  uyện tập 

thực h nh ngo i thực địa, nghiên cứu   i mới hoặc chiếu phim huấn  uyện địa 

hình qu n sự  ổ trợ cho c c nội  ung đã được học. Trong qu  trình  uyện tập thực 

h nh, cần  ết hợp tốt việc học mới ôn cũ, gi p cho học viên được thực h nh  ặp đi, 

 ặp  ại trong c c   i tập, địa hình  h c nhau,  ần  ần hình th nh  ỹ năng của 

người học. Trên c  sở đó học viên có thể vận  ụng  inh hoạt v o thực tiễn huấn 

 uyện tại trường v  đ n vị sau  hi ra trường. 
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2.2. Xác định các năng lực đặc thù của môn Địa hình quân sự cần đƣợc 

hình thành, phát triển cho học viên 

Kiến thức c   ản về Địa hình quân sự trong đ o tạo người S  quan Chỉ huy 

Tham mưu chỉ được trang bị ở cấp ph n đội. Những kiến thức c   ản này giúp cho 

người chỉ huy vận dụng trong suốt quá trình công tác của mình ở cấp ph n đội và 

phát triển lên các cấp cao h n. Đặc biệt là bản đồ địa hình có vị trí hết sức quan 

trọng trong chỉ huy tác chiến ở cấp chiến thuật, chiến dịch và chiến  ược. Thông 

qua bản đồ để nhận nhiệm vụ, nghiên cứu, đ nh gi  về địa hình, x c định quyết 

tâm chiến đấu của người chỉ huy các cấp. Vì vậy, x c định c c năng  ực đặc thù 

của môn Địa hình quân sự cần được hình thành, phát triển cho học viên có vị trí 

hết sức quan trọng trong quá trình học ở nh  trường. C c nhóm năng  ực đặc thù 

cần được hình thành trong môn học Địa hình qu n sư gồm c c nhóm năng  ực sau 

(Bảng 2.1) 

Bảng 2.1. Năng lực đặc thù của môn Địa hình quân sự 

Năng lực Năng lực thành phần Chỉ báo 

Năng lực đọc bản đồ - Đọc hiểu nội  ung c c hệ 

thống  ý hiệu  ản đồ Đ QS 

- Ph n t ch được mối quan 

hệ của c c hệ thống  ý hiệu 

trên  ản đồ Đ QS với ngo i 

thực địa 

- Đọc ngôn ngữ  ý hiệu địa 

vật của  ản đồ Đ QS 

- Đọc ngôn ngữ  ý hiệu đường 

 ình độ của  ản đồ Đ QS 

- Đọc ngôn ngữ chữ v  số 

của  ản đồ Đ QS 

Năng lực đo đạc, xác 

định tọa độ mục tiêu 

- Đo cự ly, diện t ch, tim độ 

cao, độ chênh cao, đo độ 

dốc, trên bản đồ Đ QS 

- X c định tọa độ mục tiêu 

trên bản đồ cũng như ngo i 

thực địa 

- T nh to n được các thông 

số cự ly, diện t ch, độ cao, 

độ chênh cao, độ dốc trên 

bản đồ Đ QS 

- Đọc v  x c định được tọa 

độ mục tiêu trên bản đồ và 

ngoài thực địa 
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Năng lực sử dụng 

bản đồ ngoài thực 

địa 

- X c định phư ng hướng 

- X c định điểm đứng ngoài 

thực địa trên bản đồ 

- X c định c c địa hình, địa 

vật, khu vực trên bản đồ và 

ngoài thực địa 

- Bổ sung các yếu tố địa hình 

địa vật ngoài thực địa lên 

trên bản đồ 

- Đối chiếu được bản đồ với 

thực địa 

- Cập nhật được những địa 

vât chưa có ở ngoài thực địa 

lên trên bản đồ 

Năng lực v n động 

trên thực địa 

- Vận động theo bản đồ 

- Vận động góc phư ng vị 

- Dựa vào bản đồ để đến 

được đ ng vị tri đã được 

x c định ngoài thực địa 

- Dựa v o góc hướng đã 

chuẩn bị trên bản đồ để đến 

được đ ng vị tri đã được 

x c định ngoài thực địa   

Năng lực đắp và sử 

dụng  sa bàn 

- Phóng vẽ s  đồ, bản đồ 

- Thể hiện chính xác dáng 

đất v  địa vật trên sa bàn 

với   ng đất v  địa vật 

ngoài thực địa 

- Đọc bản đồ thông qua tư 

duy không gian 3 chiều 

- Thể hiện   ng đất, địa vật 

đồng dạng với thực địa  

 

2.2.1. Năng lực đọc bản đồ 

Mục tiêu của môn học Địa hình qu n sự là trang  ị cho học viên những  iến 

thức c   ản về  ản đồ địa hình, sử  ụng c c phư ng tiện chỉ huy, x c định toạ độ, 

chỉ thị mục tiêu, sử  ụng  ản đồ ngo i thực địa,  ập s  đồ địa hình đ p ứng với yêu 

cầu huấn  uyện chiến đấu. Như vậy những  iến thức c   ản về  ản đồ địa hình qu n 

sự có ý ngh a quan trọng hệ thống  iến thức môn học.  Đọc  ản đồ v  ph n t ch  ản 

đồ    một trong những năng  ực m  học viên phải đạt được trong qu  trình học nội 

dung này. 
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Năng  ực đọc  ản đồ     hả năng hiểu nội  ung  ản đồ thông qua c c hệ 

thống  ý hiệu v  c c phư ng ph p  iểu thị của  ản đồ,  iết v  ph n t ch được mối 

quan hệ của c c hệ thống  ý hiệu trên  ản đồ với ngo i thực địa. Ký hiệu  ản đồ    

phư ng tiện để thể hiện nội  ung  ản đồ, nó cũng    hình thức để qua đó người ta 

nhận  iết được mức độ tổng qu t hóa nội  ung  ản đồ. Vì vậy có thể nói  ý hiệu 

 ản đồ    "ngôn ngữ" của  ản đồ. C c  ý hiệu  ản đồ cũng phải có nguyên tắc, cấu 

tạo để tạo ra c c  ý hiệu đ n  ẻ hay tập hợp một số  ý hiệu để phản  nh đối tượng, 

hiện tượng n o đó của nội  ung  ản đồ. Ký hiệu  ản đồ    c c  ý hiệu, hình vẽ đồ 

họa đặc  iệt được vẽ trên  ản đồ để thể thiện nội  ung  ản đồ. 

Chức năng của  ý hiệu  ản đồ    chỉ ra  ạng,  oại đối tượng v  c c đặc t nh 

về số  ượng, chất  ượng của đối tượng, x c định vị tr   hông gian của c c đối 

tượng, hiện tượng v  sự ph n  ố của ch ng, mỗi  ý hiệu được  ùng đặc trưng cho 

một hay một nhóm đối tượng có t nh đồng nhất. Như vậy để có được năng  ực đọc 

và phân tích  ản đồ thì đ i hỏi học viên phải hiểu v  năm chắc ý ngh a của c c 

 ý hiệu  ản đồ, tư ng quan giữa hình ảnh  ý hiệu với c c đối tượng hiện thực 

cần thể hiện. 

Năng  ực đọc  ản đồ thể hiện ở  hả năng hiểu ngôn ngữ của  ản đồ  hông 

phải chỉ đọc tên  ý hiệu m  phải  iết được mối tư ng quan giữa  hông gian v  th i 

gian của hệ thống c c  ý hiệu  iểu thị trên  ản đồ. V   ụ nhìn v o  ý hiệu  hu   n 

cư trên  ản đồ địa hình tỷ  ệ 1: 25000 ta có thể  iết được địa  anh  hu   n cư đó, 

mật độ   n số,  hu   n cư đông đ c hay thưa thớt,  hu phố hay   ng mạc... trong 

 hu phố được x y  iên cố hay  hông  iên cố.. 

Năng  ực đọc  ản đồ còn thể hiện đọc v  ph n t ch được đường  ình độ để 

x c định được tầm nhìn thông suốt. X c định được tầm nhìn thông suốt để thấy 

được độ ch   huất của địa hình, đ y    một trong những yếu tố chiến thuật quan 

trọng trong hoạt động qu n sự. 

Năng  ực đọc v  ph n t ch  ản đồ    năng  ực c   ản, quan trọng cần được 

ph t triển ngay từ  hi học môn học Địa hình qu n sự, nó    c  sở để học c c nội 

 ung tiếp th o. 
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Bảng 2.2. Tiêu chí đánh giá năng lực đọc bản đồ 

STT Tiêu chí 

1 Đọc hiểu ngôn ngữ  ý hiệu địa vật của  ản đồ Đ QS 

2 Đọc hiểu ngôn ngữ  ý hiệu đường  ình độ của  ản đồ Đ QS 

3 Đọc hiểu ngôn ngữ chữ v  số của  ản đồ Đ QS 

4 Ph n t ch được mối tư ng quan giữa  hông gian v  th i gian của hệ thống 

c c  ý hiệu  iểu thị trên  ản đồ 

5 Ph n t ch được nội dung tổng quát hóa của bản đồ 

 

2.2.2. Năng lực đo đạc, xác định tọa độ mục tiêu 

Bản đồ địa hình là loại bản đồ địa lý chung, có tỷ lệ lớn h n v   ằng 1: 

1.000.000, là mô hình thu nhỏ một khu vực của bề mặt Tr i Đất thông qua phép 

chiếu toán học nhất định, có tổng quát hóa và bằng hệ thống ký hiệu phản ánh sự 

phân bố, trạng thái và các mối quan hệ tư ng quan nhất định giữa các yếu tố c   ản 

của địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội với mức độ đầy đủ, chi tiết v  độ chính xác 

cao, các yếu tố n y được biểu thị tư ng đối như nhau v  phần lớn giữ được hình 

dạng,   ch thước theo tỷ lệ bản đồ, đồng thời giữ được tính chính xác hình học của 

ký hiệu v  t nh tư ng ứng địa lý của yếu tố nội dung cao [97 tr11]. 

Như vậy bản đồ địa hình là hình ảnh thu nhỏ một phần bề mặt đất của một 

khu vực lên mặt phẳng theo những quy luật toán học nhất định. C c địa hình địa 

vật được khái quát hóa tùy thuộc vào tỷ lệ bản đồ. Bản đồ địa hinh thường có tỷ lệ 

lớn, trong hoạt động quân sự tùy thuộc vào cấp chiến thuật, chiến dịch hay chiến 

 ược mà phân theo tỷ lệ khác nhau. Cấp chiến thuật có sử dụng bản đồ có tỷ lệ lớn 

nhất thường có tỷ lệ 1: 10.000 đến 1: 25.000 vùng n i đến 1: 100.000 nên bản đồ 

thể hiện chi tiết tỷ mỉ c c địa hình địa vật. Vì vậy việc đo đạc tính toán, tác nghiệp 

trên bản đồ được chính xác. 

Đo đạc, trên bản đồ thể hiện ở đo cự ly, diện t ch, tim độ cao, độ chênh cao, 

đo độ dốc, trên bản đồ. Bản đồ có tỷ lệ, có nguyên lý biểu thị đường  ình độ, nhờ 
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đó m  ta đo được cự  y, đo độ dốc trên bản đồ, tim độ cao, thông qua đó ta  iết 

được cự  y, độ dốc, độ cao ngoài thực địa v  ngược lại. Dựa vào công thức tính tỷ lệ 

bản đồ biết 2 trong 3 đại  ượng    ta t nh được đại  ượng thứ 3. Đo t nh cự ly trên 

bản đồ và ngoài thực địa, tim độ cao, độ chênh cao, đo độ dốc có ý ngh a quan trọng 

trong hoạt động quân sự, dựa v o đó để nghiên cứu đường h nh qu n t nh to n th i 

gian v n động. Đặc biệt trong vận động góc phư ng vị thi người chi huy phải 

nghiên cứu kỹ đường hành quân, từng chăng để đưa ra th i gian s t với kế hoạch 

chiến đấu. Đo  iện t ch để biết được khu vực hoạt động quân sự, có thể là khu vực 

nhiễm hóa học để đưa ra tình huống s t đ ng. 

Bản đồ được thành lập dựa trên c  sở toán học nên dựa vào bản đồ để xác 

định tọa độ mục tiêu trên bản đồ cũng như ngo i thực địa. Có nhiều loại tọa độ để 

x c định được mục têu như tọa độ địa lý, tọa độ vuông góc, tọa độ cực. Tọa độ địa 

 ý     ùng  ưới  inh v  độ để x c định mục tiêu, tọa độ vuông góc là dựa vào hệ trục 

tọa độ vuông góc ở mỗi múi chiếu đồ để x c định tọa độ mục tiêu, trong tọa độ 

vuông góc có loại tọa độ s   ược, tọa độ ô 4, ô 9, tọa độ chính xác tới mét, tọa độ 

cực lá dùng trị số góc và cự  y để x c định mục tiêu. Các loại tọa độ nhằm cung cấp 

cho học viên đinh vị được mục tiêu trên bản đồ và ngoài thực địa từ đó có những 

chỉ thị s t đ ng trong hoạt động quân sự. 

Như vậy, năng  ực đo đạc, x c định tọa độ trên bản đồ là khả năng t nh to n 

số liệu thông qua bản đồ...(Bảng 2.3) 

Bảng 2.3. Tiêu chí đánh giá năng lực sử dụng tọa độ vuông góc 

STT Tiêu chí 

1 
X c định được các loại tọa độ vuông góc 

2 
Phân biệt được từng loại tọa độ 

3 
Sử dụng được từng loại tọa độ vuông góc 

4 
Lựa chọn được loại tọa độ phù hợp và xử lý trong từng trường hợp cụ thể 

5 
Vận dụng được vào trong diễn tập chiến thuật 
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2.2.3. Năng lực sử dụng bản đồ ngoài thực địa 

Năng  ực sử dụng bản đồ ngoài thực địa là một trong những nội dung quan 

trọng trong nội dung kiến thức môn học Địa hình quân sự. Mục tiêu của môn học 

cũng đã x c định là học viên sử dụng được bản đồ ngoài thực địa để sau này ra 

đ n vị công tác biết được nghiên cứu đ nh gi  địa hình, x c định khả năng quan 

s t, c  động thông qua bản đồ trên c  sở đó x c định kế hoạch chiến đấu sát 

đ ng, đồng thời soạn thảo được c c văn  iện chiến đấu giúp cho chỉ huy trận 

đ nh giành thắng lợi. 

Sử dụng bản đồ ngoài thực địa là học viên biết đối chiếu bản đồ với thực địa, 

biết đọc những nội  ung được thể hiên trên bản đồ sẽ tư ng ứng ngoài thực địa. 

Học viên phải mang bản đồ ra ngoài thực địa để đối chiếu, so s nh địa hình, địa vật 

trên bản đồ với địa hình địa vật ngoài thực địa. Năng  ực sử dụng bản đồ ngoài thực 

địa gồm các kỹ năng sau: 

2.2.3.1. Kỹ năng xác định phương hướng 

Để đối chiếu bản đồ với thực địa được thì công việc đầu tiên học viên phải 

  m được là x c định phư ng hướng giữa bản đồ với thực địa hay nói cách khác là 

phải định hướng được bản đồ. Định hướng được bản đồ      m cho phư ng hướng 

của bản đồ trùng với phư ng hướng ngoài thực địa, cụ thể    hướng bắc của bản đồ 

trùng với hướng bắc trên thực địa. Khi đo vẽ bản đồ c c góc hướng trên bản đồ 

trùng với góc hướng ngoài thực địa nên  hi ta định hướng bản đồ thi c c góc hướng 

trên bản đồ trung khớp với nhau. Định hướng bản đồ có nhiều phư ng ph p, 

phư ng ph p định hướng bằng địa bàn, bằng địa vật dài thẳng, bằng đường phư ng 

hướng giữa hai địa vật nhưng phư ng ph p định hướng bằng địa   n    phư ng 

pháp nhanh và chính xác nhất. 

2.2.3.2.  Kỹ năng xác định điểm đứng ngoài thực địa trên bản đồ 

X c định điểm đứng ngoài thực địa trên bản đồ    x c định được vị tr  đứng 

trên bản đồ trùng với vị tr  đứng ngoài thực địa. Vị tr  đứng trên bản đồ có ý ngh a 

quan trọng,    c  sở cho các công việc tiếp theo khi sử dụng bản đồ ngoài thực địa, 

biết được vị tr  đứng trên bản đồ, học viên bổ xung được mục tiêu ngoài thực địa 
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lên bản đồ, đối chiếu được bản đồ với thực địa. Học viên biết được c ch tim điểm 

đứng và từ vị tri đứng trên bản đồ học viên biết vận dụng vào nghiên cứu đ nh gi  

địa hình làm kế hoạch quyết tâm chiến đấu của người chỉ huy, các kế hoạch bảo 

đảm  h c như  ế hoạch bảo đảm hậu cần, công binh... 

2.2.3.3. Kỹ năng xác định các địa hình, địa vật, khu vực trên bản đồ và ngoài 

thực địa 

Kỹ năng x c định c c địa hình, địa vật, khu vực trên bản đồ và ngoài thực địa 

là học viên biết đối chiếu được c c địa hình địa vật, khu vực trên bản đồ tư ng ứng 

ngoài thực địa. Thông qua nghiên cứu trên bản đồ, học ở ngoài thực địa học viên 

x c định được cụ thể những địa hình, địa vật như sông suối, đường xá, hệ thống địa 

vật độc lập như c y độc lập, lô cốt, lò nung, tháp truyền hình, cột phát sóng... ở đ u 

trên bản đồ tư ng ứng với ở ngoài thực địa. Ngoài ra nghiên cứu   ng đất trên bản 

đồ để biết được   ng đất tư ng ứng ngoài thực địa. Đây là nội dung hết sức quan 

trọng, nó giúp cho học viên biết được đ u    đỉnh núi, sống núi, yên ngựa, khe núi, 

ch n n i. Thông qua năng  ực này ở mức cao h n     hi sử dụng bản đồ ngoài thực 

địa, nhìn vào bản đồ là biết được ngay c c địa hình, địa vật, tư ng ứng ngoài thực 

địa v  ngược lại nhin ra ngoài thực địa c c địa hình, địa vật là biết được ngay nó 

tư ng ứng ở đ u trên  ản đồ. Từ năng  ực này học viên biết nghiên cứu tính chất 

chiến thuật của địa hình để phục vụ cho diễn tập chiến thuật, công t c tham mưu địa 

hình ở đ n vị sau này. 

2.2.3.4. Kỹ năng bổ sung các yếu tố địa hình địa vật ngoài thực địa lên trên bản đồ 

Bản đồ luôn lạc hậu so với thực địa, địa hình địa vật ngoài thực địa luôn 

vận động và bị t c động của không gian và thời gian. Trong huấn luyện chiến 

đấu rất cần phải bổ sung địa hình địa vật cho sát với thực tế chiến đấu, đ y cũng 

là nguyên tắc quan trọng trong làm kế hoạch chiến đấu, vì vậy bản đồ phải được 

cập nhật liên tục. Năng  ực bổ sung các yếu tố địa hình địa vật ngoài thực địa lên 

trên bản đồ ch nh    năng  ực cập nhật những yếu tố địa hình địa vật ngoài thực 

địa mới ph t sinh, chưa có trên bản đồ được bổ sung lên bản đồ. Để bổ sung 

được địa hình địa vật ngoài thực địa lên bản đồ, học viên phải biết mối tư ng 
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quan giữa c c địa vật, địa hình trên bản đồ và ngoài thực địa, biết điểm đứng, biết 

cự  y tư ng ứng ngoài thực địa với bản đồ. Phư ng pháp bổ sung bằng ước  ượng 

cự ly hoặc phư ng ph p giao hội, tùy v o điều kiện hoàn cảnh cụ thể trong tình 

huống chiến đấu mà áp dụng. Thông qua năng  ực bổ sung các yếu tố địa hình địa 

vật ngoài thực địa lên trên bản đồ chính là từng  ước n ng cao năng  ực thực 

hành, vận dụng linh hoạt vào huấn luyện chiến đấu ở đ n vị sau n y. Đ y ch nh    

mục tiêu, yêu cầu, quan điểm trong nguyên tắc huấn luyện quân sự của Đảng và 

Qu n đội ta. 

Bảng 2.4. Tiêu chí đánh giá năng lực sử dụng bản đồ ngoài thực địa 

STT Tiêu chí 

1 Định hướng được bản đồ 

2 X c định được trên bản đồ 

3 Đối chiếu được các kí hiệu trên bản đồ với c c địa vật ngoài thực địa. 

4 Đối chiếu được c c địa vật ngoài thực địa với các kí hiệu trên bản đồ. 

5 Bổ sung được c c địa vật ngoài thực địa lên bản đồ 

 

2.2.4. Năng lực v n động trên thực địa 

Năng  ực vận động trên thực địa là học viên thực h nh đi th o  ản đồ để 

đến được mục tiêu hay vị trí tập kết theo yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu. Ở mức 

độ cao h n    vận động không cần bản đồ nhưng được chuẩn bị trước trên bản 

đồ góc v  hướng để vận động đến được mục tiêu hay vị trí tập kết theo yêu cầu 

nhiệm vụ chiến đấu. 

2.2.4.1. Kỹ năng vận động theo bản đồ 

Kỹ năng vận động theo bản đồ là học viên sử dụng bản đồ để vận động đến 

được mục tiêu hay vị trí tập kết theo yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu. Ở 

năng  ực này học viên biết nghiên cứu bản đồ, đọc bản đồ, x c định được điểm 

đứng (điểm xuất ph t), điểm tập kết. Trong quá trình vận động biết định hướng bản 

đồ, đối chiếu bản đồ với thực địa, luôn luôn cập nhật điểm đứng để bổ sung điều 
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chỉnh quá trình vận động cho đ ng hướng. Mức độ vận động cao h n ch nh    học 

viên biết bổ sung một tập hợp điểm đứng trong quá trình vận động. Thông qua năng 

lực vận động theo bản đồ, học viên biết áp dụng vào quá trình học tập công tác sau 

n y như h nh qu n  iễn tập, hành trú quân trong chiến đấu. 

2.2.4.1. Kỹ năng vận động góc phương vị 

Vận động góc phư ng vị là mức độ cao h n của vận động theo bản đồ. Vận 

động góc phư ng vị là vận động th o góc v  hướng kết hợp với cự  y để đến được 

mục tiêu hay vị trí tập kết theo yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu. Góc và cự ly trong quá 

trình vận động được chuẩn bị trước trên bản đồ. Để vận động được góc phư ng vị 

học viên phải biết chuẩn bị số liệu vận động gồm góc, cự ly và thời gian vận động, 

bảng vận động hoặc  ược đồ vận động, vật chất sử dụng trong quá trình vận động. 

Quá trình vận động phải luôn biết giữ hướng vận động, biết đối chiếu thực địa với 

bảng vận động hoặc  ược đồ vận động, kết hợp với vật chuẩn trung gian để điều 

chỉnh cho đ ng hướng v  đến đ ng mục tiêu. 

Bảng 2.5. Tiêu chí đánh giá năng lực v n động trên thực địa 

STT Tiêu chí 

1 X c định được tọa độ địa hình, địa vật trên tuyến đường vận động từ vị trí 

xuất ph t đến tập kết.  

2 X c định được hướng của bản đồ trùng với hướng ngoài thực địa 

3 X c định được vị tr  đứng v  hướng vận động ngoài thực địa. 

4 Ph n t ch, đối chiếu được các mục tiêu, địa vật trên bản đồ và ngoài thực địa. 

5 Sáng tạo, bổ xung những địa vật, mục tiêu ngoài thực địa lên bản đồ với 

phư ng ph p nhanh nhất. 

 

2.2.5. Năng lực đắp và sử dụng sa bàn 

Đắp sa bàn là dựa vào bản đồ hoặc s  đồ để thể hiện ra sa bàn. Các   ng đất,  

địa vật một khu vực n o đó được thể hiện theo một tỷ lệ nhất định, thường lớn h n 

bản đồ, s  đồ. Sa bàn là mô hình thể hiện về   ng đất, địa hình, địa vật một khu vực 

n o đó. 
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Đắp sa và sử dụng sa bàn gi p cho người chỉ huy nghiên cứu địa hình được 

khái quát, qua sa bàn nhìn bản đồ bằng không gian 3 chiều từ đó   m c  sở cho 

người chỉ huy x c định kế hoạch chiến đấu, báo cáo kế hoạch chiến đấu với cấp 

trên, giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng cho cấp  ưới. Để đắp được sa bàn, học 

viên phải biết làm công tác chuẩn bị đắp sa   n như: Chuẩn bị tài liệu về địa hình; 

tài liệu về địch về ta; vật chất cần đắp cho sa bàn; tính tỷ lệ sa bàn; lấy hướng cho 

sa bàn. Thành thạo c c  ước đắp sa bàn từ đắp khung san nền, kẻ  ưới ô vuông, 

phóng   ng đất, địa vật đến đắp   ng đất, địa vật. Học viên phải có kỹ năng sử 

dụng bản đồ tốt thì mới truyền tải được   ng đất v  địa vật ra ngoài thực địa được 

(Bảng 2.4). 

Bảng 2.6. Tiêu chí đánh giá năng lực đắp và sử dụng sa bàn 

STT Tiêu chí 

1 
X c định được c c t i  iệu, vật chất  iên quan đến công t c đắp sa   n 

2 
Ph n t ch được   ng đất, địa vật trên  ản đồ để đắp sa   n 

3 
Sử  ụng được thước t nh tiêu độ cao để đắp   ng đất. 

4 
Th nh thạo c c  ỹ năng đắp sa   n đảm  ảo độ ch nh x c với   ng đất v  địa 

vật ngo i thực địa 

5 
Vận  ụng s ng tạo những vấn đề thực tiễn trong qu  trình đắp sa   n. 

 

2.3. Quy trình tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự theo định hƣớng 

phát triển năng lực 

Để tổ chức dạy học tốt môn Địa hình quân sự trong c c trường đại học quân 

sự th o định hướng phát triển năng  ực nên tổ chức theo quy trình sau: 



75 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1: Quy trình tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự  

theo định hướng phát triển năng lực 
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dạy học 
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chương trình, giáo trình, tài liệu môn học 
 

 

Thiết kế các hoạt động học tập 

 

 

Định hướng bài học tạo hứng thú cho học viên 

 

 

Tổ chức các hoạt động học tập cho học viên 

 

Tổ chức học viên báo cáo kết quả hoạt động học tập 

 

 

Đánh giá quá trình 

 

Đánh giá tổng kết 

 

Đánh giá cải tiến 

Xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, 

phương tiện, hình thức tổ chức dạy học 
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 2.3.1. Giai đoạn 1:  Xây dựng kế hoạch dạy học 

2.3.1.1. Tim hiểu đ i tượng, mục tiêu, nội dung, chương trình, giáo trình, tài 

liệu môn học 

C c năng  ực đặc thù của môn học Địa hình quân sự trong quá trình học tập 

tại trường, sẽ giúp cho học viên ra trường về c c đ n vị sẽ vận dụng tốt kiến thức,    

năng về địa hình trên cư ng vị chức tr ch được giao. C c năng  ực này chính là cái 

đ ch của mục tiêu môn học đề ra. Từ hệ thống tiêu chuẩn năng  ực này nó sẽ chi 

phối việc lập kế hoạch, tổ chức dạy học v  đ nh gi   ết quả học tập môn học theo 

tiếp cận năng  ực. Khi nghiên cứu c c năng  ực này sẽ giúp giảng viên x c định các 

năng  ực cần hình thành cho học viên trong mỗi bài học. 

Nghiên cứu giáo trình, tài liệu có  iên quan đến môn học để nắm chắc nội dung 

môn học. Nắm chắc nội dung môn học thì mới thể hiện được phư ng ph p giảng dạy, 

từ đó mới truyền tải nội dung môn học đến học viên. 

Giáo trình Địa hình quân sự là nội dung kiến thức c   ản của môn học bắt buộc 

học viên phải học. Giáo trình Địa hình quân sự được xây dựng theo bài học, các bài 

học có sự logic với nhau, mỗi bài học là một đ n vị kiến thức. Nghiên cứu gi o trình để 

định hướng toàn bộ nội  ung chư ng trình môn học, có cái nhìn tổng quan về môn học, 

nó là cái cốt lõi, là xư ng sống của nội dung môn học. Hệ thống c c   i được viết trong 

giáo trình có sự hỗ trợ lẫn nhau, bài học này là tiền đề của bài học kia, tại sao lại học 

nội dung bài học n y trước bài học kia sau. Giảng viên khi nghiên cứu giáo trình phải 

phát hiện được vấn đề logic của gi o trình thông qua đó mới hiểu sâu bài giảng. 

Tài liệu môn học cung cấp những nội dung chuyên sâu của môn học mà giáo 

trình chưa phản ánh hết được. Nghiên cứu tài liệu có  iên quan đến môn học nhằm 

mở rộng kiến thức môn học, giảng viên "biết mười mới dạy được một". Tài liệu liên 

quan đến nội dung môn học, phư ng ph p giảng dạy môn học và các tài liệu chuyên 

khảo phục vụ bộ môn. 

2.3.1.2. Xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ 

chức dạ  học 

a) Xác định  mục tiêu  ài học 

  X c định mục tiêu của bài học ch nh    x c định được đầu ra của   i học đó 

mà học viên phải đạt được sau khi học xong bài học đó. Dựa vào mục tiêu bài học mà 
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giảng viên thiết kế được c c hoạt động học tập,  ựa chọn phư ng ph p, phư ng tiện 

 ạy học, phư ng ph p đ nh gi . Cũng  ựa vào mục tiêu bài học mà học viên biết mình 

cần học cái gì, chủ động lập kế hoạch học tập, tự đ nh gi   ết quả học tập.  

Mục tiêu   i học phải chỉ rõ mức độ m  học viên đạt được về  iến thức,    

năng, th i độ v  định hướng ph t triển c c năng  ực chung v  năng  ực đặc thù của 

môn học. 

Ví dụ: Giảng viên có thể viết mục tiêu bài Tọa độ vuông góc như sau. 

Sau khi học xong bài này học viên có  hả năng: 

- Về kiến thức 

+ Nêu được kh i niệm về tọa độ vuông góc, có các loại tạo độ vuông góc. 

+ Trình   y được cách sử dụng các loại tọa độ vuông góc 

+ Ứng dụng c ch x c định tọa độ vào diễn tập tổng hợp, cũng như c c môn 

học khác; Vận dụng sáng tạo và linh hoạt vào từng tình huống chiến thuật sau khi ra 

trường làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. 

- Về kỹ năng 

Sử dụng thành thạo c ch x c định tọa độ, chỉ thị mục tiêu v  c ch x c định 

mục tiêu lên bản đồ của các loại tọa độ 

- Về th i độ 

Chú ý khi sử dụng từng loại tọa độ v  c c trường hợp sử dụng để tránh sai 

sót trong chỉ huy huấn luyện chiến đấu 

- Định hướng ph t triển năng  ực: Năng  ực giải quyết vấn đề, hợp t c, sử 

 ụng  ản đồ địa hình. 

 ) Xác định nội dung  ài dạ  

- X c định nội  ung   i  ạy cho từng tiết học, bài học. Nội  ung   i  ạy phải 

căn cứ vào giáo trình của môn học và các tài liệu có  iên quan đến   i  ạy đó. Phải 

biết phân tích nhiệm vụ dạy học gồm: Dạy bài gì?  Dạy cho đối tượng nào? Thời 

gian, địa điểm, số  ượng học viên, từ đó  ựa chọn phư ng ph p, phư ng tiện dạy 

học, hình thức tổ chức lớp học cho phù hợp. 

Viết nội dung giảng dạy phải căn cứ vào mục tiêu học tập và tài liệu dạy học. Nội 

dung dạy phải  ao qu t được hết mục tiêu, loại bỏ những nội dung không sát với mục 
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tiêu. Nên viết những nội dung chính, ý chính, những kiến thức mấu chốt v  được sắp xếp 

theo một trật tự hợp lý, logic về kiến thức nhất là những bài học thực hành. Phần kết luận 

nêu  ên được những ý chính của bài học mà học viên cần nhớ v    m được khi học bài 

đó. Kết luận phải ngăn gọn súc tích, dễ nhớ v   ao được tất cả nội dung bài học.   

c) Xác định phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạ  học  

Để thực hiện các mục tiêu, nội dung trên, giảng viên nên lựa chọn c c phư ng 

pháp dạy học phát huy tính tích cực nhân thức của học viên. Đặc điểm môn học Địa 

hình quân sự có cả bài học lý thuyết và bài học thực hành nên giảng viên áp dụng các 

phư ng ph p cho phù hợp. Nhóm bài học lý thuyết nên sử dụng c c phư ng ph p 

thuyết trình tích cực, diễn giảng nêu vấn đề, đ m thoại gợi mở. Nhóm bài học thực 

hành nên sử dụng nhóm phư ng ph p trực quan, nhóm phư ng ph p n y có đặc điểm 

là học viên tiếp thu kiến thức nhờ các giác quan tri giác trực tiếp từ các sự vật hiện 

tượng thực tiễn. Ví dụ bài ống nh m, địa   n, thước chỉ huy, m y định vị GPS. Nhóm 

phư ng ph p thực hành, học viên có thể quan sát các thao tác thực hành mẫu của giảng 

viên từ đó để luyện tập thường được sử dụng trong các bài sử dụng bản đồ ngoài thực 

địa, vận động góc phư ng vị, vẽ s  đồ địa hình. Do đặc điểm môn học nên phư ng 

pháp dạy học đối với từng bài học, từng bài tập, từng giai đoạn luyện tập, từng dạng địa 

hình  h c nhau cũng phải vận dụng khác nhau, vì vậy giảng viên phải hết sức linh hoạt, 

sáng tạo, kết hợp c c phư ng ph p từ đó n ng cao được chất  ượng bài học, buổi học. 

Địa hình quân sự là môn học thuộc nhóm kiến thức ngành, với khoảng 2/3 

chư ng trình    học thực h nh, trong đó chủ yếu là học các bài tập thực hành ngoài 

thực địa. Đối với phần lý thuyết,  hông đ n thuần chỉ là lý luận mà luôn kết hợp giữa 

lý luận v  hướng dẫn thực h nh như c ch chia mảnh, đ nh số, ghi số hiệu bản đồ; tìm 

các mảnh chắp ghép; sử dụng các ký hiệu   ng đất, địa vật trên bản đồ; x c định toạ 

độ, chỉ thị mục tiêu; đo cự li, diện t ch, đo c c góc phư ng vị trên bản đồ; phóng bản 

đồ, đắp sa bàn... Trong phần thực hành ngoài thực địa, các nội dung không chỉ hướng 

dẫn học viên sử dụng bản đồ trên thực địa mà có các nội dung vận động góc phư ng vị, 

vẽ s  đồ địa hình, cảnh đồ vật chuẩn, đắp sa bàn, sử dụng m y định vị vệ tinh GPS, 

luyện tập tổng hợp địa hình quân sự. Quá trình huấn luyện diễn ra trên phạm vi rộng, 



79 

 

địa hình, thời tiết đa  ạng, phức tạp, bài tập có thể diễn ra ban ngày hoặc  an đêm. Vì 

vậy, để bảo đảm chất  ượng dạy học, giai đoạn lên lớp lý thuyết thường được tổ chức 

th o đội hình trung đội (lớp); giai đoạn luyện tập thực hành ngoài thực địa, căn cứ theo 

nội dung phần thực hành, thời gian luyện tập, số  ượng giảng viên trợ gi o để giảng 

viên tổ chức và phân chia luyện tập cho phù hợp; có thể tổ chức th o đội hình tiểu đội, 

tổ 3 người hoặc c  nh n trong đội hình để thực hành theo yêu cầu từng bài tập. 

2.3.1.3. Thiết kế các hoạt động học tập 

Trên c  sở tìm hiểu đối tượng, mục tiêu, nội  ung, chư ng trình, gi o trình, t i 

liệu môn học và x c định mục tiêu, nội  ung, phư ng ph p, phư ng tiện, hình thức 

tổ chức  ạy học để thiết kế các hoạt động học tập của bài học. 

Trọng tâm của quá trình dạy học là giảng viên truyền thụ được những kiến 

thức, kỹ năng cho học viên, vì vậy giảng viên phải x c định được nội dung kiến 

thức kỹ năng có thể đạt được sau một tiết học, buổi học, bài học nhưng phải phù 

hợp với trình độ nhận thức, đối tượng của học viên. Thiết kế nội dung bài giảng 

phải mang tính vừa sức với từng đối tượng, đ y cũng    một nguyên tắc "vừa sức" 

để giảm tải áp lực trong giờ học nhưng vẫn phải bảo đảm đạt chuẩn kiến thức, kỹ 

năng th o quy định. 

Thiết kế nội dung bài giảng còn phải phù hợp với c c đối tư ng học các 

chuyên ngành khác nhau. Tùy từng chuyên ng nh, căn cứ vào thời gian của bài mà 

giảng viên biên soạn nội dung bài giảng cho phù hợp. Ví dụ với chuyên ngành bộ 

binh lục quân bài Tọa độ vuông góc được bố trí 4 tiết thi giảng viên thiết kế nội 

dung bài giảng theo kiểu 4 tiết, nhưng cũng   i đó với đối tượng hoàn thiện phân 

đội thì thời gian chỉ có 2 tiết nên giảng viên thiết kế nôi dung bài giảng sẽ cô động 

h n nhưng vẫn chuyển tải được nội dung của bài. 

Thiết kế nội dung bài giảng còn phải phù hợp với c c đối tư ng nhận thức 

trong lớp học. Trong lớp học nhận thức của học viên cũng  hông đồng đều, có học 

viên giỏi,  h  nhưng cũng có học viên yếu. Vì vậy, giảng viên thiết kế nôi dung bài 

giảng phải đa  ạng với c c đối tượng trong lớp, từ đó mới tạo được hứng thú trong 

học tập. Kiến thức nội dung bài giảng có ý ngh a quan trọng. Vì vậy giảng viên phải 

dành nhiều thời gian công sức để thiết lập nội dung dạy học một c ch đầy đủ, chính 

xác, khoa học. Đ y    yếu tố quyết định hiệu quả dạy học của từng bài học. 
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2.3.2. Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học 

2.3.2.1. Định hướng bài học tạo hứng thú cho học viên 

Mục đ ch của định hướng bài học    để giúp học viên huy động tối đa những 

kiến thức, kỹ năng,  inh nghiệm của bản th n có  iên quan đến bài học. Định hướng 

bài học để kích thích tính tò mò, mong muốn tìm hiểu bài mới, tạo sự hứng thú cho 

học viên trước  hi đón nhận kiến thức mới. Thông qua định hướng bài học, học 

viên biết được nhiệm vụ học bài mới, hình th nh được biểu tượng  an đầu về các 

khái niệm, khả năng  iểu đạt, năng  ực tư  uy, đồng thời giúp giảng viên tìm hiểu 

học viên có hiểu biết như thế nào về vấn đề bài học. 

Định hướng bài học chính là phần mở đầu của bài học vì vậy nên viết mở đầu 

có t nh thu h t người học, tạo hưng th , động c  trong học tập và mở đầu nên định 

hướng vào nội dung của bài. Có nhiều cách mở đầu, cách tiếp cận từ ôn lại   i cũ, 

làm trắc nghiệm, nêu tầm quan trọng của bài, hoặc nêu một sự kiện, một hiện tượng  

mà có liên quan chặt chẽ với bài học. Ví dụ cách viết mở đầu bằng ôn lại   i cũ  hi 

dạy bài Tọa độ cực. Ở bài học trước học viên đã được học bài Tọa độ vuông góc, kiển 

tra học viên làm bài tập x c định tọa độ vuông góc. Học viên làm xong giảng viên kết 

luận: Tọa độ vuông góc là dựa vào hệ trục tọa độ vuông góc để x c định tọa độ một 

điểm bằng giá trị X,Y. Nhưng trong tình huống chiến đấu có lúc không dùng trị số 

X,Y mà dùng trị số góc và cự ly vẫn x c định được tọa độ một điểm đó ch nh    Tọa 

độ cực. Cùng một bài học, cùng một người dạy nhưng hai  ớp  h c nhau cũng có thể 

mở bài khác nhau. Viết mở đầu có thể ở dạng văn xuôi hoặc viết ý, nên viết những 

vấn đề liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp của học viên để tạo hứng thú ngay từ đầu. 

2.3.2.2. Tổ chức các hoạt động học tập cho học viên 

Tổ chức c c hoạt động học tập cho học viên chính là hoạt động hiện thực hóa 

mục tiêu dạy học, kiểm chứng lại hiệu quả của việc lựa chọn nội  ung, phư ng 

pháp, hình thức tổ chức dạy học, phư ng tiện dạy học. Mục đ ch của hoạt động này 

là giúp học viên tìm hiểu nội dung kiến thức bài học, rèn luyện cho học viên các 

năng  ực nhận biết về khái niệm khoa học, kiến thức, kỹ năng, th i độ đ p ứng mục 

tiêu của bài học. 

Về c   ản tiến trình tổ chức các hoạt động học tập cho học viên được thực 
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hiện qua c c  ước sau: 

- Giao nhiệm vụ học tập cho học viên 

- Hoạt động học tập của học viên (c  nh n, cặp đôi, nhóm, to n  ớp) 

- Học viên báo cáo kết quả và tự đ nh gi   ết quả học tập 

Giao nhiệm vụ học tập cho học viên, giảng viên phải căn cứ vào mục tiêu của 

bài, kiến thức cần đạt được ở từng nội dung. Mức độ kiến thức của từng  nội dung phải 

có độ khó khác nhau, phù hợp với đối tượng nhận thức trong lớp học. Căn cứ vào khả 

năng học tập của các thành viên trong lớp học để giảng viên x c định các hoạt động 

học tập cho c  nh n, cả lớp hay từng nhóm. 

Hoạt động học tập của học viên 

Học viên chủ động tìm hiểu kiến thức, kỹ năng thông qua c c hoạt động có sự 

điều khiển của giảng viên. Do nhận thức của học viên trong lớp  hông đồng đều nên 

giảng viên điều khiển quá trình nhận thức phải hết sức linh hoạt trong giao nhiệm vụ 

học tập, trong hình thức dạy cả lớp hay nhóm. Đặc biệt qu  trình điều khiển các hoạt 

động nhận thức của học viên, giảng viên phải hỗ trợ kịp thời trong các tình huống học 

viên gặp  hó  hăn.  iảng viên có thể giao cho cả lớp một nhiệm vụ kết hợp hướng 

dẫn thêm những học viên yếu, có những nhiệm vụ học viên tự giải quyết được nhưng 

cũng có nhiệm vụ khó học viên không giải quyết được thì giảng viên hỗ trợ gợi ý, 

chia nhỏ các yêu cầu nhằm giúp học viên phát hiện kiến thức mới. 

Giảng viên phải rất linh hoạt trong điều khiển hoạt động dạy để giải quyết 

được nhiều mục tiêu của   i, đặt câu hỏi rõ ràng, ngắn gọn, rễ hiểu vào thẳng vấn 

đề cần hỏi để tận dụng thời gian. Giảng viên  uôn động viên, khích lệ, tạo c  hội 

cho học viên được thể hiện hiểu biết và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

2.3.2.3. Tổ chức học viên báo cáo kết quả hoạt động học tập 

Kết thúc hoạt động, giảng viên tổ chức cho học viên báo cáo sản phẩm học 

tập, trao đổi, đóng góp ý  iến cho nhau.Học viên báo cáo kết quả các hoạt động 

nhận thức có thể tốt hoặc chưa tốt, giảng viên nhận xét, đóng góp  ổ sung để học 

viên chỉnh sửa hoàn thiện sản phẩm học tập. Đồng thời giảng viên khuyến khích 

học viên tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu sáng tạo và mở rộng kiến thức, vận dụng 

những điều đã học được để giải quyết những vấn đề trong học tập tại trường v  đ n 

vị sau n y, đ y ch nh    góp phần hình thành năng  ực cho học viên. 
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2.3.3. Giai đoạn 3: Đánh giá 

Để nghi nhận kết quả học tập, rèn luyện của học viên thì khâu kiểm tra đ nh 

giá có vai trò hết sức quan trọng. Thông qua đ nh gi   ết quả học tập để người học 

biết được khả năng học tập của mình, giảng viên biết được chất  ượng hiệu quả của 

mục tiêu bài học, môn học đề ra từ đó người học điều chỉnh cách học, giảng viên 

điều chỉnh phư ng ph p  ạy, kỹ thuật dạy, nhằm nâng cao chất  ượng dạy và học. 

Vì vậy việc kiểm tra đ nh gi  cần được tiến h nh thường xuyên và có hệ thống 

trong suốt quá trình học với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. 

2.3.3.1. Đánh giá quá trình 

Đ nh gi  qu  trình    hoạt động đ nh gi   iễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt 

động giảng dạy của môn học. Đ nh gi  qu  trình nhằm cung cấp thông tin phản hồi 

cho giảng viên từ học viên, sự tiến bộ của học viên qua các hoạt động học tập được 

phản hồi thường xuyên. Đ nh gi  qu  trình để biết được hiệu quả của hoạt động 

giảng dạy trong việc phát triển khả năng của học viên nhằm duy trì sự tiến bộ trong 

học tập. Đồng thời giảng viên căn cứ v o đó để điều chỉnh cách dạy, cách học và kế 

hoạch, chư ng trình gi o  ục. 

Trong đ nh gi  qu  trình, việc thu thập thông tin hoặc dữ liệu về hoạt động 

học tập của học viên được sử dụng để cải thiện hoạt động dạy và hoạt động học. 

Đ nh gi  qu  trình  hông nhằm mục đ ch đưa ra  ết luận về kết quả giáo dục cuối 

cùng của từng học viên mà tập trung vào việc tim ra những nhân tố t c động đến kết 

quả giáo dục của học viên để có những giải pháp kịp thời, đ ng   c, gi p cải thiện 

nâng cao chất  ượng giáo dục, dạy học. 

Để đ nh gi  qu  trình có ý ngh a thì học viên phải cũng tham gia đ nh gi  v  

đ nh gi  ch nh  ản thân. Khi học viên đảm nhận vai trò tích cực  trong việc xây 

dựng tiêu chí chấm điểm, tự đ nh gi , đề ra mục tiêu, điều đó có ngh a    học viên 

đã sẵn sàng chấp nhận cách thức đã được xây dựng để đ nh gi   hả năng học tập 

của mình. Với c ch đ nh gi  n y sẽ tạo ra động lực th c đẩy và khuyến khích học 

viên tự giác tham gia vào các hoạt động trong quá trình dạy học, để chiếm   nh tri 

thức cho bản thân. 
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2.3.3.2. Đánh giá tổng kết 

Đ nh gi  tổng kết    đ nh gi   ết quả học tập của học viên thông qua hình 

thức kiểm tra, thi, nhằm xem xét kết quả học tập của học viên sau một kỳ học, 

hết môn học. Đ nh gia tổng kết có tính tổng hợp, bao quát nhằm cung cấp thông 

tin về kiến thức, kỹ năng, th i độ ở mức độ tinh thông và thành thạo. Đ nh gi  

tổng kết thường được thực hiện vào cuối kỳ khi kết thúc môn học. Mục tiêu 

chính của đ nh gi  tổng kết    x c định mức độ đạt thành tích của học viên, hình 

thức đ nh gi   ằng c ch cho điểm và có thể  ùng điểm để so sánh với những học 

viên khác trong cùng lớp, nhóm đối tượng, nhằm xếp loại người học. Ngoài ra 

cũng giống như c c  ạng đ nh gi   h c, qua đ nh gi  tổng kết giúp cho giảng 

viên có được các thông tin hữu  ch để tiến h nh x m xét, điều chỉnh (nếu có) từ 

mục tiêu, nội dung rồi việc cải tiến phư ng ph p  ạy học, đổi mới cách kiểm tra 

đ nh gi  th o định hướng phát triển năng  ực. 

2.3.3.3. Đánh giá cải tiến 

Mục tiêu của đ nh gi  cải tiến    để thu thập, phân tích và xử lý tất cả những 

thông tin  iên quan đến quá trình dạy học, từ đó để xây dựng các giải pháp nâng cao 

hiệu quả dạy học ở những lần tiếp theo. Nâng cao hiệu quả dạy học gồm nội dung 

dạy học, quy trình tổ chức dạy học, phư ng pháp và kỹ thuật dạy học, hình thức, 

phư ng tiện dạy học và kiểm tra đ nh gi . Như vậy đ nh gi  cải tiến được coi là 

khâu cuối cùng để hoàn tất một chu trình dạy học của môn học, đồng thời định 

hướng cho những giá trị mới của chu trình dạy học sau. 

Các biện ph p đ nh gi  cải tiên gồm: Xây dựng hồ s  đ nh gi  sau mỗi bài học; 

phân tích dữ liệu của kết quả đ nh gi ;  ập kế hoạch cải tiến chất  ượng dạy học. 

2.4. Các biện pháp tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự theo định 

hƣớng phát triển năng lực 

2.4.1. Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực 

2.4.1.1. Sử dụng phương pháp  ản đồ 

a) Ý nghĩa 

- Phư ng ph p  ản đồ    phư ng ph p chung để nhận thức một không gian cụ 

thể của thực tế địa lý mà thầy v  tr  đang học tập, nghiên cứu. Không có một công 
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trình địa lý nào mà lại không sử dụng bản đồ để học tập và nghiên cứu. Sử dụng bản 

đồ để định hướng trên thực địa và là công cụ x c định phư ng hướng đường đi trên 

đất liền, trên không và trên biển. Bản đồ được sử dụng rộng rãi trong c c   nh vực của 

đời sống kinh tế xã hội. Đặc biệt trong quân sự bản đồ được sử dụng để nghiên cứu 

đ nh gi  địa hình, giao nhận nhiệm vụ, x c định quyết tâm chiến đấu của người chỉ 

huy các cấp. 

- C  sở lý luận của phư ng ph p  ản đồ là nguyên tắc c   ản của lý luận 

nhận thức. “Từ trực quan sinh động đến tư  uy trừu tượng và từ tư  uy trừu tượng 

đến thực tiễn”. 

- Sử dụng bản đồ    phư ng ph p tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện kỹ năng, 

nghiên cứu, rèn luyện phư ng ph p tự học, tạo hứng thú và kích thích sự sáng tạo. 

b) Tác dụng 

- Bản đồ là một phư ng tiện trực quan, một nguồn kiến thức quan trọng. 

Thông qua bản đồ người học có thể nhìn một cách bao quát khu vực lãnh thổ rộng 

lớn hoặc những vùng lãnh thổ  h c m  người học  hông có điều kiện ra thực địa để 

quan s t được. 

- Khi người học có    năng sử dụng bản đồ thì họ có thể tái tạo được những 

hình ảnh các khu vực mà mình nghiên cứu với những đặc điểm c   ản của chúng 

mà không phải trực tiếp ra ngoài thực địa. 

- Làm việc với bản đồ người học sẽ rèn luyện được kỹ năng sử dụng bản đồ 

để nghiên cứu và học tập phục vụ cuộc sống, các ngành kinh tế v  đặc biệt trong 

ngành quân sự nó gi p cho người chỉ huy xây dựng được phư ng  n t c chiến… 

- Về mặt phư ng ph p  ản đồ được coi    phư ng tiện trực quan gi p cho người 

học khai thác, củng cố kiến thức, phát triển tư  uy trong qu  trình học. 

c) Sử dụng phương pháp  ản đồ để hình thành năng lực về bản đồ Địa hình 

quân sự 

- Đọc bản đồ  

Khái niệm đọc bản đồ: Theo N.N. Baranxki "Đọc bản đồ là thông qua những 

kí hiệu trên bản đồ mà phân tích và nhìn thấy những nét thực tế của khu vực bề mặt 

Trái đất được biểu hiện trên bản đồ" [42]. 
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Để đọc được bản đồ học viên phải nắm được các công việc sau: 

+ Đọc tên bản đồ để hiểu không gian bao quát trên bản đồ, nội dung bản đồ 

và thời gian biểu thị đối tượng trên bản đồ. Ví dụ bản đồ S n T y,  a Vì đó     ản 

đồ khu vực S n T y,  a Vì. 

+ Đọc  ưới chiếu, tỷ lệ, bố cục bản đồ 

+ Đọc  ưới chiếu để hiểu quy luật biến dạng chung của nó trên  ưới chiếu bản 

đồ. Bản đồ địa hình trong quân sự hiện nay thường sử dụng  ưới chiếu đồ UTM và 

 ưới chiếu đồ Gauss. 

+ Đọc tỷ lệ bản đồ để hiểu mức độ thu nhỏ của c c đối tượng địa lý so với 

thực tế. Tỷ lệ bản đồ là tỷ số giữa khoảng cách của hai điểm đo được trên bản đồ và 

khoảng c ch tư ng ứng trên thực địa th o phư ng nằm ngang. 

Ph n định các loại tỷ lệ bản đồ  h c để dung nạp các yếu tố địa hình với mức 

độ chi tiết v  độ chính xác khác nhau. Bản đồ địa hình được ph n định từ tỷ lệ 1: 

1000.000 đến 1: 10.000 là bản đồ đặc dụng. 

+ Đọc bố cục của bản đồ để thấy được sự sắp xếp, bố trí không gian bản đồ. 

Bố cục của bản đồ địa hình gồm: Khung bắc: tên ở chính giữa, bên phải    độ mật 

và danh pháp bản đồ,  ên tr i    tên địa danh tiếp gi p v  độ lệch từ. 

Khung nam ghi tỷ lệ và chú giải. Nội dung trong của bản đồ thể hiện dáng 

đất mức độ lồi lõm của địa hình, hệ thống thuỷ văn,  ớp phủ thực vật, thổ nhưỡng 

như  ãi c t,  ãi  ồi đầm lầy,…Vùng   n cư đô thị và nông thôn, khu công nghiệp… 

Hệ thống giao thông và các công trình phù trợ, địa giới gồm quốc gia, tỉnh, huyện, 

xã, khu canh tác, khu vực cấm; điểm khống chế trắc địa. Những nội  ung trên được 

quy định do vẽ, biên chế với độ chính xác và mức độ chi tiết khác nhau tuỳ thuộc 

vào tỷ lệ của bản đồ. 

+ Đọc chú giải 

Đọc chú giải tức là giải mã các ký hiệu của bản đồ, nói một c ch  h c    đọc 

ngôn ngữ của bản đồ. Cấu trúc của chú giải thường nội  ung ch nh được giải thích 

trước, sau đó đến nội dung phụ và các yếu tố  h c. Ngo i ra đọc bản đồ cũng cần chú ý 

sự tư ng ứng giữa không gian ký hiệu và không gian chiếm giữ của các đối tượng. 

Đọc hệ thống ghi chú của bản đồ địa hình giúp ta nhận biết được vật đó trên 

bản đồ, hình  ung được hình dạng   ch thước v  x c định được vị trí của nó. Đọc 
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ghi ch  để bổ xung cho ký hiệu nhằm hiểu rõ tên gọi, số  ượng, chất  ượng của địa 

vật. Theo hình thức, ghi chú gồm có ghi chú bằng chữ và ghi chú bằng số. Mầu sắc 

là một trong những nhân tố để tạo thành những ký hiệu và ghi chú làm cho nội dung 

bản đồ phong phú nhằm nâng cao khả năng  iểu hiện v  t nh năng  ễ đọc cho bản 

đồ. Bản đồ địa hình thường dùng 4 mầu xanh    c y, xanh nước biển, n u, đ n. 

Đọc   ng đất v  hình   ng đất, đọc   ng đất bằng đường  ình độ. Thông qua 

đường  ình độ ta biết được độ cao, thấp của địa hình, sông núi, khe núi, yên ngựa, 

đỉnh núi, dốc đều, dốc làn sóng, dốc đứng, dốc thoải… 

Khu   n cư v  c c công trình công nghiệp được biểu thị bằng ký hiệu, quy ước 

và ghi chú thuyết minh, làm rõ vị trí, cấu trúc, hình dạng, mật độ dân số, độ bền vững, 

khả năng vận động v  định hướng, các gianh giới h nh ch nh, c c đô thị, đường viền 

 hung   ng được biểu thị rõ r ng. Địa  anh thường đặt bên phải ký hiệu của khu dân 

cư. Mạng  ưới giao thông trên bản đồ địa hình làm rõ khả năng c  động vận chuyển 

trong khu vực, thể hiện mối liên hệ giữa c c  hu   n cư, c c trung t m  inh tế chính trị. 

Tuỳ theo tỷ lệ m  đường x  được thể hiện chi tiết khác bằng ký hiệu quy ước. 

Lớp phủ thực vật thể hiện rõ các loại cây và rừng, ranh giới các loại thực vật, 

độ cao trung bình, mật độ thông qua ghi chú và thuyết minh. 

- X c định phư ng hướng trên bản đồ 

Định hướng trên thực địa    x c định hướng trên thực địa để h nh động. Nếu 

định hướng sai sẽ mất phư ng hướng và sẽ gây thiệt hại không nhỏ trong chiến đấu. 

Bởi vậy định hướng trên thực địa rất quan trọng để đ p ứng yêu cầu cao trong tác 

chiến. Bộ đội phải thường xuyên định hướng khi trinh sát hành quân. Trong chiến 

đấu người chỉ huy phải biết định hướng đ ng nhưng nhanh v  ch nh x c để từ đó ra 

mệnh lệnh chiến đấu đ ng đắn và kịp thời. Có nhiều c ch để định hướng trên địa 

hình và bản đồ. Dùng địa   n, m y định vị vệ tinh  PS đó    c c phư ng tiện cho 

độ ch nh x c cao. Ngo i ra ta c n có c ch định hướng ngoài thực địa bằng phư ng 

pháp giản đ n  h c như th o mặt trời v  đồng hồ, theo sao Bắc đẩu, … 

- X c định toạ độ 

X c định toạ độ của một đểm trên bản đồ là việc làm rất quan trọng trong 

hoạt động quân sự,  hi có được toạ độ một điểm hay mục tiêu thì từ đó người chỉ 

huy mới ra được mệnh lệnh trong chiến đấu. 
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+ Toạ độ địa lý tức     ùng  inh độ v  v  độ địa lý có trên khung bản đồ để 

từ đó x c  ịnh được toạ độ một điểm n o đó. 

+ Toạ độ vuông góc  ùng  ưới chiếu km trên bản đồ để x c định toạ độ một 

điểm, có thể  ùng  ưới chiếu n y để x c định toạ độ s   ược, ô4, ô9 hoặc toạ độ 

chính xác. 

+ Toạ độ cực là dùng trị số góc và trị số độ dài trên bản đồ để x c định tọa độ 

một điểm. 

Vậy là có rất nhiều loại tọa độ mà cuối cùng đều x c định được mục tiêu nào 

đó trên  ản đồ và ngoài thực địa. Tùy thuộc v o phư ng tiện thời gian, vật chất mà 

sử dụng cho phù hợp. 

- Đo cự ly diện tích theo bản đồ 

Đo cự ly một điểm A đến một điểm B trên bản đồ là rất quan trọng như 

đường hành quân, khoảng cách các vật chuẩn…. C c đường đó có thể    đường 

thẳng, cong hay gấp  h c để mà sử dụng c c phư ng tiện cho phù hợp như compa, 

đồng hồ đo cự  y, thước đo độ   i. Đo  iện tích có thể bằng phư ng pháp so sánh và 

ước  ượng với ô vuông của  ưới km hoặc phư ng ph p đếm ô vuông. Ngoài ra 

muốn ch nh x c  ùng m y đo  iện tích thuận tiện v  đạt độ chính xác cao. 

- Đo t nh độ cao trên bản đồ 

Dựa v o đường  ình độ để t nh độ cao tuyệt đối v  tư ng đối của c c điểm 

trên bản đồ. Căn cứ v o hướng dốc, khoảng cao đều và số ghi ch  độ cao để tính 

toán cho chính xác. Ngoài ra có thể sử dụng m y định vị vệ tinh  PS để tìm độ cao 

với độ chính xác cao. 

- Sử dụng bản đồ ngoài thực địa 

Đ y      i thực hành ngoài thực địa,  ước đầu giảng viên cần coi trọng luyện 

tập c   ản, giúp học viên nắm chắc những nội dung, thứ tự động t c c   ản của bài 

học. Trên c  sở đó, n ng  ần khả năng vận dụng cho học viên theo các dạng bài tập 

khác nhau, trên các dạng địa hình v  phư ng pháp tiến hành khác nhau. 

Trong thực tế, sử dụng bản đồ ngoài thực địa, địa hình rất phong ph , đa 

dạng. C c địa vật trên thực địa luôn có mối quan hệ về đường hướng, về góc và về 

cự li, việc nhìn nhận, đ nh gi  địa hình và vận dụng những kiến thức c   ản với, 
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ph n t ch so s nh, đối chiếu địa hình để vận dụng vào từng trường hợp cụ thể trên 

thực địa phụ thuộc vào khả năng tư  uy, hình  ung, t nh  inh hoạt, nhạy bén của 

người sử dụng bản đồ. 

Với phư ng ph p thực hành bằng các bài tập có tính sáng tạo, vận dụng các 

kiến thức toán học sẽ tạo được hứng thú cho học viên, giúp học viên biết đối chiếu, 

so s nh, ph n t ch địa hình, thông qua đó n ng cao trình độ vận dụng trong thực 

tiễn, đồng thời giúp học viên nhớ được   u h n, có t nh vững chắc h n. 

Như vậy để đọc được bản đồ thì chỉ những ai biết đọc chữ    đọc được nhưng 

để hiểu và sử dụng được bản đồ thì đ i hỏi người sử dụng phải có kiến thức về bản 

đồ những kiến thức về c  sở toán học của bản đồ, đặc trưng t nh chất của bản đồ nội 

dung chức năng v  c c quy ước, ký hiệu thể hiện trên bản đồ .Phải rèn luyện    

năng sử dụng bản đồ, c c    năng n y đ i hỏi người học phải có tính kiên trì, cẩn 

thận , phải tích cực thực hành nhiều lần để th nh    năng,    sảo. 

2.4.1.2. Dạy học giải quyết vấn đề 

Dạy học giải quyết vấn đề (   QVĐ) là một quan điểm dạy học, quan điểm 

này phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học viên cũng như hỗ trợ tích cực 

cho việc hình th nh năng  ực người học. 

a) Khái niệm 

Vấn đề là những câu hỏi hay nhiệm vụ đặt ra mà việc giải quyết chúng chưa 

có quy luật cũng như những tri thức,    năng sẵn có chưa đủ giải quyết mà còn khó 

 hăn, cản trở cần vượt qua [2]. 

Đặc trưng của một vấn đề gồm ba thành phần: 

- Trạng thái xuất phát: không mong muốn; 

- Trạng th i đ ch: trạng thái mong muốn; 

- Sự cản trở: cần vượt qua. 

Như vậy, vấn đề khác với nhiệm vụ thông thường ở chỗ khi giải quyết một 

nhiệm vụ thì đã có sẵn trình tự và cách thức giải quyết, cũng như những kiến thức,    

năng đã có đủ để giải quyết nhiệm vụ đó. Còn vấn đề (tình huống có vấn đề) xuất 
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hiện khi một c  nh n đưgs trước một mục đ ch muốn đạt tới, nhận biết một nhiệm vụ 

cần giải quyết nhưng chưa  iết bằng c ch n o, chưa đủ tri thức,    năng để giải quyết. 

Khi đó tư  uy sẽ trở nên cần thiết. 

Dạy học giải quyết vấn đề dựa trên c  sở lí thuyết nhận thức. Theo quan 

điểm của tâm lý học nhận thức, giải quyết vấn đề có vai tr  đặc biệt quan trọng 

trong việc phát triển tư  uy v  nhận thức của con người. "Tư  uy chỉ bắt đầu khi 

xuất hiện tình huống có vấn đề" (Rubinstein). Vi vậy th o quan điểm D  QVĐ, 

quá trình dạy học được tổ chức thông qua việc giải quyết các vấn đề. Trong 

D  QVĐ, học viên được đặt vào một tình huống có vấn đề, thông qua việc giải 

quyết vấn đề đó gi p học viên   nh hội tri thức, kỹ năng v  phư ng ph p nhận thức, 

đặc biệt nhằm phát triển năng  ực giải quyết vấn đề, năng  ực tư  uy s ng tạo của 

học viên. 

Có nhiều quan niệm cũng như tên gọi  h c nhau đối với D  QVĐ như  ạy 

học nêu vấn đề, dạy học nhận biết và giải quyết vấn đề, dạy học dựa trên vấn đề... 

Mục tiêu c   ản của D  QVĐ    nhằm rèn luyện năng  ực giải quyết vấn đề, trong 

đó cần bao gồm khả năng nhận biết, phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 

b) Tiến trình giải quyết vấn đề 

Cấu trúc chung của quá trình giải quyết vấn đề gồm c c  ước sau: 

 ƣớc 1 

Nhận biết vấn đề 

- Phân tích tình huống 

- Ý thức được vấn đề, trình bày vấn đề 

 ƣớc 2 

Tìm phư ng  n giải quyết 

- So sánh với các nhiệm vụ đã giải quyết 

- Tim c c phư ng  n giải quyết 

 ƣớc 3 

Quyết định phư ng  n giải quyết 

- Phân tích, kiểm tra các phư ng  n 

- Quyết định phư ng  n giải quyết 

 ước 1: Nhận biết vấn đề 

Trong  ước này cần phân tích tình huống đặt ra để nhận biệt được vấn đề. 

Trong dạy học thi  ước n y    đặt học viên vào tình huống có vấn đề. Các vấn đề 

cần được trình bày rõ ràng. 

 ước 2: Tim c c phư ng  n giải quyết 

Tim c c phư ng  n  h c nhau để giải quyết vấn đề, cần phải so sánh, liên hệ 
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với những cách giải quyết vấn đề tư ng tự đã  iết hoặc tim những phư ng  n giải 

quyết mới. c c phư ng  n giải quyết đã tim ra cần được sắp xếp, hệ thống hóa để sử 

lý ở giai đoạn tiếp theo. 

 ước 3: Quyết định phư ng  n giải quyết 

Tim phư ng  n tối ưu nhất trong c c phư ng  n giải quyết được tìm ra. Các 

phư ng  n được tìm ra phải ph n t ch, so s nh v  đ nh gi  x m có thực hiện được 

việc giải quyết vấn đề hay  hông. Khi đã quyết định được phư ng  n th ch hợp, giải 

quyết được vấn đề tức    đã  ết th c giai đoạn. 

Trong D  QVĐ sau  hi  ết thúc việc giải quyết vấn đề có thể luyện tập vận 

dụng cách giải quyết vấn đề trong những tình huống khác nhau. 

Chức năng của giảng viên trong dạy học th o định hướng vấn đề là chức 

năng của một người khởi xướng. Giảng viên  hông đưa ra trước các lời giải hoàn 

thiện hoặc vạch ra con đường đi đến lời giải mà chỉ khởi động qu  trình tư  uy, gợi 

mở để cho học viên tự phát hiện. 

c) Vận dụng phương pháp. 

Trong môn học có nhiều bài học giảng viên có thể đưa ra những vấn đề để học 

viên tập trung giải quyết. Nhầm giúp học viên hiểu sâu, nắm chắc nội dung bài học, 

giảng viên nên đặt ra những câu hỏi có tính chất suy luận mà trong giáo trình, tài liệu 

không có. Các câu hỏi nên theo dạng "Tại sao?", "Như thế n o?", "Đồng chí hiểu như 

thế nào về vấn đề này?"... buộc học viên phải suy luận và vận dụng tổng hợp kiến 

thức hiểu biết để giải quyết vấn đề đặt ra. Việc đặt câu hỏi của giảng viên trong quá 

trình thực hành giảng cũng cần phải có nghệ thuật, nhằm thu hút sự chú ý của học 

viên, đưa người học vào tình huống có vấn đề và tập trung tư tưởng cao độ để giải 

quyết các vấn đề đặt ra, vấn đề trước làm tiền đề cho những câu hỏi tiếp theo. 

Ví dụ: khi lên lớp   i "C  sở toán học, danh pháp bản đồ", giảng viên không 

nên hỏi học viên cho biết tỉ lệ bản đồ, m  nên đặt câu hỏi "Tại sao trên bản đồ lại 

phải có tỉ lệ ?", "Tỉ lệ bản đồ là gì?", "Tại sao phải chia mảnh bản đồ ?", "Tại sao 

hai mảnh bản đồ khác nhau về tỉ lệ lại không thể chắp ghép được với nhau?", "Tại 

sao nhìn vào số hiệu mảnh bản đồ ta có thể biết được tỉ lệ, vị tr  địa lí của mảnh bản 

đồ đó v  có thể tìm được các mảnh chắp để chắp ghép với mảnh bản đồ đó?"... 
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Sau khi giảng viên đăt vấn đề xong giải quyết vấn đề có thể chia ra 4 mức độ sau: 

Mức 1:  Giảng viên đặt vấn đề, nêu cách giải quyết vấn đề. Học viên thực 

hiện cách giải quyết vấn đề th o hướng dẫn của giảng viên. Giảng viên đ nh gi   ết 

quả làm việc của học viên. 

Mức 2: Giảng viên đặt vấn đề, gợi ý để học viên tìm ra cách giải quyết vấn 

đề. Học viên thực hiện cách giải quyết vấn đề. Giảng viên và học viên cùng đ nh 

gi . Như v   ụ trên giảng viên đặt vấn đề tại sao lai phải chia mảnh bản đồ? Rồi nêu 

cách giải quyết vấn đề là nếu không chia mảnh thi khi làm kế hoạch tác chiến muốn 

làm trên bản đồ có tỷ lệ lớn và ở khu vực rộng  hi đó có tờ bản đồ nào vẽ hết khu 

vực đó  hông? 

Mức 3: Giảng viên cung cấp thông tin tạo tình huống. Học viên phát hiện  và 

x c định vấn đề nảy sinh, tự mình đề xuất các thuyết và lựa chọn giải pháp. Học 

viên thực hiện cách giải quyết vấn đề với sự gi p đỡ của giảng viên khi cần. Giảng 

viên và học viên cùng đ nh gi . 

Mức 4: Học viên tự lực phát hiện vấn đề nảy sinh và lựa chọn vấn đề phải giải 

quyết. Học viên giải quyết vấn đề, tự đ nh  gi  chất  ượng và hiệu quả. 

Trong quá trình giảng bài, giảng viên cần vận dụng linh hoạt các dạng đặt và 

giải quyết vấn đề đặt ra; dạng câu hỏi đ n giản để học viên có thể tự kết luận hoặc 

giảng viên kết luận ngay sau khi học viên trả lời. Ngược lại, có dạng câu hỏi đặt ra 

trước khi giảng viên cần giải quyết một vấn đề n o đó, sau  hi một vài học viên trả 

lời hoặc nêu quan điểm, nhận thức của mình, giảng viên không kết luận ngay m  để 

cho học viên tự kiểm tra đ ng, sai trong quá trình giảng viên trình bày nội  ung đó. 

Dạng câu hỏi n y  uôn thu h t được sự chú ý của học viên, buộc học viên th o đuổi 

kết luận câu hỏi trong suốt thời gian giảng viên trình bày vấn đề đặt ra. 

Trong quá trình giải quyết vấn đề, giảng viên cố gắng phát triển vấn đề theo lối 

logic, liên tục tạo ra các mâu thuẫn, cần tận dụng phư ng ph p so s nh giữa các thuộc 

tính, mối quan hệ giữa c c đối tượng, c c phư ng  n hoặc các mặt đối lập nhau để học 

viên liên hệ, so sánh từ đó nắm bắt tri thức có bản chất, và như vậy, người học sẽ hiểu 

sâu và nhớ bài học có hệ thống h n. 
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Tóm lại, trong dạy học giải quyết vấn đề, giảng viên đưa học viên vào tình 

huống có vấn đề rồi giúp học viên tự lực giải quyết vấn đề đặt ra. Bằng c ch đó, học 

viên vừa nắm được tri thức mới, vừa nắm được phư ng ph p đi tới tri thức đó,  ại 

vừa phát triển tư  uy t ch cực, sáng tạo và có khả năng vận dụng tri thức vào giải 

quyết tình huống mới. 

Dạy học giải quyết vấn đề không chỉ giới hạn ở phạm trù phư ng ph p 

dạy học. Việc áp dụng dạy học giải quyết vấn đề đ i hỏi phải đổi mới cả nội 

 ung, đổi mới cách tổ chức quá trình dạy học trong mối liên quan thống nhất với 

phư ng ph p  ạy học. 

2.4.1.3. Dạy học theo tình hu ng 

a) Khái niệm 

Trong day học theo tình huống, việc dạy học được tổ chức theo những chủ đề 

phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn của cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình 

học tập được tổ chức trong một môi trường học tập điều kiện kiến tạo tri thức theo cá 

nhân và trong mối quan hệ xã hội của việc học tập. 

Trong day học theo tình huống, tri thức luôn là sự kiến tạo cá nhân và học là 

một quá trình chủ động, kiến tạo trong một bối cảnh h nh động nhất định, môi 

trường học phải cung cấp cho học viên các tình huống tạo điều kiện cho việc kiến 

tạo tri thức, việc học gắn với bối cảnh. 

Mục tiêu trong day học theo tình huống    hướng tới học viên hiểu các nội dung 

mới, có thể vận dụng linh hoạt những kiến thức và kỹ năng được tiếp nhận ngoài ra còn 

phát triển các khả năng giải quyết vấn đề và các chiến  ược nhận thức khác 

b) Đặc điểm dạy học theo tình hu ng 

- Nội dung dạy học xuất phát từ một vấn đề phức hợp. 

- Sử dụng việc đặt vấn đề gắn với thực tiễn cuộc sống, nghề nghiệp. 

- Tạo ra những khả năng vận dụng đa  ạng, phong phú 

- Tạo cho học viên khả năng trình   y những điều đã học v  suy ngh  về điều đó 

- Tạo điều kiện để học viên có thể trao đổi lẫn nhau v  trao đổi với giảng viên 

c) Liên hệ vận dụng trong dạy học môn Địa hình quân sự 

Với đặc thù của môn Địa hình quân sự, là môn học vừa trang bị cho học viên 
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kiến thức về mặt lý thuyết trên bản đồ, đồng thời kiến thức đó được vận dụng ngoài 

thực địa để đối chiếu giữa bản đồ với thực địa, x c định điểm đứng, bổ sung mục 

tiêu ngoài thực địa lên bản đồ, vận động góc phư ng vị, đắp sa bàn... Với mục tiêu 

trong mỗi bài học, học viên biết vận dụng vào trong các tình huống khác nhau với 

chức trách nhiệm vụ được giao. Thông qua các hình thức dạy học theo tình huống; 

dạy học dựa trên các tình huống có vấn đề gắn với thực hiện v  được cấu trúc hóa; 

học theo các tình huống đa  ạng hoặc với nhiều viễn cảnh góc độ; học theo các tình 

huống và trong quan hệ mang tính xã hội, học viên sẽ đạt được ở mức độ cao như: 

Được đặt mình, vào những tình huống có vấn đề gắn với hiện thực, đ i hỏi những 

h nh động cụ thể; được vận dụng những điều đã học trong các tình huống có vấn đề 

hoặc các viễn cảnh  h c nhau,  ưới góc độ  h c nhau; được thiếp thu và vận dụng 

kiến thức,    năng,    xảo thông qua làm việc nhóm. 

Ví dụ, khi dạy   i C  sở toán học danh pháp bản đồ giảng viên có thể nêu 

tình huống: "Trong quá trình làm nhiệm vụ chiến đấu, phải làm kế hoạch chiến đấu 

trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25000, ở khu vực phải chắp ghép 4 tờ bản đồ. Vì một lý 

 o n o đó trong tờ bản đồ đó  hông có s  đồ bảng chắp làm thế n o để tìm được 

bảng chắp". Học viên   c n y được đặt trong tình huống có vấn đề, đ i hỏi phải biết 

vân dụng những điều đã học để giải quyết vấn đề tìm mảnh chắp. Vấn đề tìm mảnh 

chắp học viên đã được làm bài tập tìm xung quanh mảnh chắp nhưng tình huống ở 

đ y chỉ cần tìm 3 mảnh con lại, như vậy học viên đã  iết vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn v  cũng thông qua đ y để học viên rèn luyện    năng,    xảo. 

Trong bài thực hành sử dụng bản đồ ngoài thực địa, học viên biết định hướng 

bản đồ bằng địa   n nhưng tình huống có   c  hông có địa   n thì có định hướng 

được bản đồ  hông? Đ y    một tình huống đặt ra làm cho học viên phải suy ngh  

đến nhưng  iến thức tổng hợp của bản đồ đã được học ở   i trước để giải quyết tình 

huống này. Học viên biết được c c đường hướng ở trên bản đồ trùng với đường 

hướng ở ngoài thực địa, từ kiến thức này học viên có thể suy luận ra có thể định 

hướng bản đồ được m   hông có địa   n, đó     ựa v o địa vật dài thẳng v  đường 

phư ng hướng giữa hai địa vật. 
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2.4.1.4. Dạy học dự án 

a) Khái niệm 

Dạy học dự án là một phư ng ph p  ạy học, trong đó người học thực hiện 

một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Nhiệm 

vụ n y được thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc 

x c định mục đ ch,  ập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều khiển, 

đ nh gi  qu  trình và kết quả thực hiện. Kết quả dự án là những sản phẩm có thể 

trình bày giới thiệu [64; tr.80]. 

b) Đặc điểm dạy học dự án 

- Định hướng thực tiễn: Chủ đề học tập của các dự án xuất phát từ tình huống 

thực tiễn nghề nghiệp cũng như thực tiễn đời sống. Nhiệm vụ của các dự án học tập cần 

chứa đựng  những vấn đề phù hợp với trình độ và khả năng của người học. Các dự án 

học tập góp phần gắn việc học tập trong nh  trường với thực tiễn đời sống xã hội. 

- Định hướng hứng th  người học: Người học được tham gia lựa chọn những 

đề tài, những nội dung học tập phù hợp với khả năng v  hứng thú của bản thân. 

Thông qua các hoạt động dự án đã tạo ra hứng th  cho người học một cách rõ ràng. 

- Định hướng h nh động: Trong quá trình  thực hiện dự án học tập có sự kết 

hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và vận dụng lý thuyết vào trong hoạt động thực tiễn 

và thực hành. Thông qua hoạt động n y để kiểm tra, củng cố và mở rộng hiểu biết 

về lý thuyết cũng như r n  uyện những kỹ năng h nh động và kinh nghiệm thực tiễn 

cho người học. 

- Tính tự lực cao của người học: Người học tự lực tham gia tích cực vào các 

hoạt động trong các giai đoạn của quá trình dạy học. Qu  trình tham gia người học 

có trách nhiệm và sáng tạo trong công việc. Giáo viên chủ yếu đóng vai tr  tư vấn, 

hướng dẫn trợ gi p người học. Tuy nhiên mức độ tự lực cần phù hợp với năng  ực, 

khả năng của người học. 

- Cộng tác làm việc: Các dự án học tập thường được thực hiện theo nhóm, 

trong đó có sự cộng tác làm việc và sự phân công công việc các thành viên trong 

nhóm. Thông qua công việc rèn luyện tính sẵn sàng v     năng cộng tác làm việc 
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giữa các thành viên trong nhóm. 

- Định hướng sản phẩm: Trong quá trình thực hiện các dự án học tập, các sản 

phẩm học tập của nhóm sẽ được tạo ra. Sản phẩm này không chỉ giới hạn trong phạm 

vi lý thuyết mà là những sản phẩm thực tế có tác dụng trong hoạt động nghề nghiệp. 

c) Liên hệ vận dụng trong dạy học môn Địa hình quân sự 

 Ví dụ bài học Đắp sa bàn, có thể dạy bài này theo dự án, sản phẩm là một sa 

bàn phục vụ cho tác chiến. Xây dựng bài học n y th o c c  ước sau:  

 Bước 1: Xác định mục tiêu dự án 

 Giảng viên và học viên cùng nhau x c định chủ đề và mục tiêu của dự án. 

Mỗi tiểu đội thực hiện một dự án. Mục tiêu    đắp hoàn thiên một sa bàn nhanh, 

chính xác nội dung, bảo đảm thẩm mỹ, có tính sáng tạo 

 Bước 2: Xây dựng kế hoạch 

 Giảng viên hướng dẫn học viên xây dựng kế hoạch của dự án gồm:  

 - Công việc cần làm 

 - Thời gian dự kiến 

 - Vật liệu, kinh phí 

 - Phư ng ph p tiến hành 

 - Phân công công việc trong nhóm. 

 Bước 3: Thực hiện kế hoạch 

 - Giảng viên theo dõi học viên thực hiện thực h nh đắp một sa bàn. 

 - Chỉnh sửa, giải đ p thắc mắc trong qu  trình đắp. 

 Bước 4: Trình bày sản phẩm 

 Viết báo cáo thu hoạch, trình bầy trước lớp thể hiện sản phẩm sa bàn của tiểu 

đội mình, đặc biệt tính sáng tạo trong thực hiện dự án. 

 Bước 5: Đánh giá dự án 

 Đ nh gi  qu  trình v   ết quả dự án 

- Kiến thức 

 Chấm điểm theo 5 nội dung, mỗi nội dung chấm th o thang điểm 10 

+ Khung, tên, tỷ lệ sa bàn: hệ số 1  

+ Hệ thống   ng đất: hệ số 4  
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+ Hệ thống địa vật: hệ số 3  

+ Trang tr  đ ng quy định: hệ số 1  

+ Tổ chức, kỷ luật, thời gian: hệ số 1 

+ Tính sáng tạo: hệ số 4 

- Kỹ năng 

 Độ khéo léo, kỹ năng  ỹ sảo, điêu  uyện trong thực hiện đắp, thẩm mỹ 

 - Thái độ 

 Tinh thần tập thể, ý thức trách nhiệm công việc được giao trong nhóm 

  - Năng lực 

 + Nghiên cứu được các tài liệu, vật chất để đắp một sa bàn 

 + Ph n t ch được   ng đất, địa vật để đắp ra ngoài thực địa 

 + Sử dụng được tiêu độ cao 

 + Thành thạo các thao tác đắp   ng đất v  địa vật 

 + Sáng tạo trong thực h nh đắp 

2.4.2. Sử dụng công nghệ thông tin và truy n thông, phương tiện kỹ thu t hiện 

đại  trong dạy học 

Khả năng v  hiện thực của việc ứng  ụng công nghệ thông tin v o gi o  ục - 

đ o tạo    rất to  ớn. Ng y nay, công nghệ thông tin được coi như một công cụ hỗ trợ 

đắc  ực nhất cho việc đổi mới phư ng ph p giảng  ạy, học tập ở tất cả c c môn học, 

 iểm tra - đ nh gi   ết quả, nghiên cứu  hoa học, quản  ý gi o  ục... Sự phát triển công 

nghệ thông tin và các ứng dụng công nghệ thông tin trong   nh vực giảng dạy, mô 

phỏng đã được c c trường quan tâm và chú trọng đầu tư trong những năm gần đây. 

Địa hình quân sự là ngành có nhiều trang thiết bị hiện đại bảo đảm cho nghiên 

cứu địa hình và tiến h nh công t c tham mưu t c chiến, phục vụ cho các hoạt động 

quân sự. C c phư ng tiện hiện đại phục vụ cho giảng dạy, học tập môn Địa hình quân 

sự của c c nh  trường hiện nay gồm: máy tính, máy chiếu đa năng, m y định vị vệ 

tinh  PS. Để số hoá bản đồ,   m c c văn  iện chiến đấu, giảng dạy, giảng viên còn 

phải sử dụng các phầm mềm chuyên  ùng như: Microstation, I/RACC, I/RAC , 

I/GEOVEC, DMVA4, TMAP, Google Eath, Global Mapper. Ngoài ra, còn phải vận 

dụng các phần mềm  h c để đồ hoạ phục vụ cho thiết kế bài giảng như Cor  DRaw, 
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Photoshop. Để giảng dạy được tốt, ngoài yêu cầu chung, giảng viên còn phải học tập, 

nghiên cứu nắm chắc cấu tạo và sử dụng thành thạo c c phư ng tiện hiện đại, có khả 

năng   m chủ máy tính, máy chiếu, biết c i đặt và sử dụng thành thạo các phần mềm 

chuyên  ùng Địa hình quân sự cùng các phần mềm khác phục vụ cho thiết kế bài 

giảng và thực hành giảng dạy. Như vậy môn học Địa hình quân sự có liên quan nhiều 

đến các thiết bị công nghệ thông tin, để học viên nắm chắc, hiểu sâu nội dung môn 

học thì cần phải có một công cụ hỗ trợ trực quan cho việc giảng dạy, công cụ đó phải 

đáp ứng được tính hấp dẫn, cuốn hút học viên, giúp học viên tiếp cận vấn đề nhanh 

h n, chắc h n, gần với thực tế h n đối với môn học. 

Trên c  sở c c phư ng tiện hiện có của c c nh  trường trang bị, kết hợp với 

trang bị theo ngành dọc Cục Bản đồ, các giảng viên môn Địa hình quân sự đã t ch 

cực học tập, nghiên cứu, từng  ước làm chủ c c phư ng tiện. Thông qua các 

phư ng tiện hiện đại, các bài giảng và hình ảnh được thiết kế, mô phỏng theo 

đ ng ý định, nội dung trình bày có tính mỹ thuật cao, như: mô phỏng về quả đất, 

c c đường điểm trên quả đất, cách chia mảnh, đ nh số, ghi số hiệu trên bản đồ; các 

ký hiệu địa vật; nguyên lý biểu thị đường  ình độ, ống nh m, địa bàn; sử dụng tọa 

độ cực, bản đồ số, m y định vị GPS... giúp cho giảng viên trình bày trực quan sinh 

động h n, đồng thời kết hợp với chiếu phim huấn luyện để minh họa cho nội dung 

giảng dạy, nhằm đưa đến cho học viên  ượng thông tin lớn nhất, dễ hiễu nhất, thông 

qua đó đã thực sự lôi cuốn, thu h t người học làm cho chất  ượng huấn luyện từng 

 ước được nâng lên. 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ 

thông tin, c c phư ng tiện dạy học hiện đại ng y được vận dụng rộng rãi trong các 

nh  trường và trong xã hội, việc dạy và học hiện nay không c n đ n thuần là thầy 

và trò, phấn và bảng như trước đ y, m  việc dạy và học có thể tiến hành bằng nhiều 

con đường, nhiều phư ng tiện v  phư ng ph p  h c nhau như: học qua mạng, qua 

c c phư ng tiện truyền thanh, truyền hình, các loại tài liệu, sách, báo, học tập trung 

trên lớp... thông qua c c phư ng tiện đã chuyển tải đến người học một khối  ượng 

kiến thức rất lớn. 
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2.4.3. Nâng cao năng lực thực hành ngoài thực địa 

2.4.3.1. N ng cao năng lực thực hành cơ  ản 

N ng cao năng  ực thực h nh trước hết cần phải coi trọng c c giai đoạn  uyện 

tập, những thao t c c   ản, trên c  sở đó n ng  ần  hả năng thao t c, vận  ụng v o 

điều  iện cụ thể của địa hình, thời tiết,   m cho người học th nh thạo sử  ụng  ản 

đồ,  ập s  đồ địa hình v  nghiên cứu địa hình thông qua  ản đồ, từng  ước chiếm 

  nh tri thức,  iến  iến thức của người  ạy th nh  iến thức của người học, trên c  sở 

đó vận  ụng  inh hoạt v o thực tế huấn  uyện chiến đấu. 

Để từng  ước n ng cao năng  ực thực h nh của học viên, giảng viên phải 

nghiên cứu v  vận  ụng phư ng ph p huấn  uyện cho phù hợp, cố gắng hạn chế đến 

mức cho phép thời gian  ên  ớp  ý thuyết, tạo điều  iện tối đa để học viên được thực 

h nh th o c c nội  ung của   i tập trên  ớp cũng như  hi  uyện tập ngo i thực địa. 

Trước  hi huấn  uyện thực h nh, giảng viên   m tốt công t c chuẩn  ị, đồng thời 

vận  ụng phư ng ph p phù hợp v  tổ chức điều h nh chặt chẽ trong qu  trình huấn 

 uyện. Căn cứ nội  ung  uyện tập,  ản đồ, thao trường,  ãi tập, thời gian, phư ng 

ph p  ạy của giảng viên v  phư ng ph p học của học viên để giảng viên chuẩn  ị 

c c   i tập phục vụ cho huấn  uyện thực h nh phù hợp với từng  oại  ản đồ, thao 

trường,  ãi tập, từng  uổi  uyện tập. 

Đối với c c   i tập thực h nh ho n to n trên  ản đồ gồm: Thực h nh tìm c c 

mảnh chắp để chắp ghép  ản đồ; tìm độ cao, độ chênh cao, đo độ  ốc, x c định tầm 

nhìn thông suốt giữa c c điểm trên  ản đồ; x c định toạ độ, chỉ thị mục tiêu, đo cự 

 i,  iện t ch, đo góc phư ng vị  trên  ản đồ. Với c c   i tập n y, yêu cầu giảng viên 

phải chuẩn  ị thật ch nh x c để  ảo đảm t nh thuyết phục  hi đối chiếu  ết quả của 

giảng viên với học viên. C c   i tập phải đa  ạng, phong ph ,  hông đ n điệu để 

tr nh nh m ch n cho học viên. Cần có những   i tập ở phần ch  ý để học viên tr nh 

được những sai sót trong  hi đo đạc, t nh to n, sử  ụng  ản đồ.  Trong mỗi   i tập, 

giảng viên cần nghiên cứu để đưa đến cho học viên được  ượng  iến thức tổng hợp, 

 ết hợp học mới, ôn cũ, c c   i tập đi từ c   ản đến vận  ụng, từ  ễ đến  hó, từ đ n 

giản đến phức tạp, nhằm n ng  ần  hả năng thực h nh, vận  ụng cho người học. 
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C c   i tập thực h nh ngo i thực địa, giảng viên cần chuẩn  ị tỉ mỉ, chu đ o; 

  i tập ở c c  ãi tập,  uổi tập phải  h c nhau; c c   i tập phải  ết hợp giữa c   ản 

với vận  ụng ph n t ch, đối chiếu, so s nh trên địa hình với  ản đồ. Cần đưa học 

viên v o c c  hu vực địa hình phức tạp, đa  ạng nhằm từng  ước n ng cao  ần thời 

gian,  hả năng ph n t ch địa hình,  hả năng vận  ụng trong thực tế cho học viên, 

  m cho học viên nhớ được   u h n, chắc h n. 

Trên c  sở c c   i tập đã chuẩn  ị, căn cứ thời gian cho  uổi tập, mỗi  ãi tập 

để giảng viên x c định phư ng ph p tập   i cho phù hợp với từng nội  ung, từng 

 uồi học, từng  ãi tập v  từng   i tập. Phư ng ph p ra   i tập, tập   i v   ết  uận 

c c   i tập  hông nên giống nhau. C c   i tập sau nên r t ngắn  ần thời gian, đồng 

thời n ng  ần  hả năng ph n t ch, so s nh, đối chiếu địa hình,  h i  ậy,   nh th ch 

 hả năng tìm t i,  h m ph  của học viên. Thông qua đó, gi p người học n ng cao 

 ần  hả năng vận  ụng v o c c điều  iện địa hình  h c nhau. 

Để đảm  ảo  uổi  uyện tập thực h nh đạt chất  ượng cao, trước  hi huấn 

 uyện giảng viên cần   m tốt công t c hiệp đồng với đ n vị chuẩn  ị đầy đủ gi o 

trình, t i  iệu v  c c vật chất phục vụ cho  uổi học của học viên; tiến h nh  iểm tra 

công t c chuẩn  ị của đ n vị, học viên; hướng  ẫn học viên nghiên cứu gi o trình 

t i  iệu trước  hi tập   i. 

2.4.3.2. N ng cao năng lực vận dụng thực tiễn ngoài thực địa 

Với phư ng ph p thực h nh  ằng c c   i tập có t nh s ng tạo, vận  ụng c c 

 iến thức to n học sẽ tạo được hứng th  cho học viên, gi p học viên  iết đối chiếu, 

so s nh, ph n t ch địa hình, thông qua đó n ng cao trình độ vận  ụng trong thực 

tiễn, đồng thời gi p học viên nhớ được   u h n, có t nh vững chắc h n. 

Khi ra c c   i tập thực h nh  trên giảng đường hay ngo i thực địa, giảng viên 

cần gắn với c c nhiệm vụ, hình thức chiến thuật nhằm định hướng cho  học viên 

vận  ụng  hi huấn  uyện c c môn chuyên ng nh qu n sự v  thực tế chiến đấu. 

Ngo i thực h nh trên  ớp, giảng viên cần phải ra   i tập để học viên  uyện tập trong 

giờ tự học, nhằm n ng cao  hả năng thực h nh cho học viên. 

Để có những   i tập hay thu h t được người học, yêu cầu giảng viên phải t ch 

cực học tập, nghiên cứu, tìm t i,  uôn có t nh s ng tạo trong thực tiễn, đồng thời t ch 
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cực nghiên cứu đổi mới phư ng ph p huấn  uyện phù hợp với từng   i giảng, từng 

địa hình  h c nhau. Qu  trình giảng  ạy, giảng viên phải thường xuyên trao đổi với 

c c đồng nghiệp về  inh nghiệm giảng  ạy,  inh nghiệm sử  ụng  ản đồ trong thực 

tế huấn  uyện, chiến đấu, đồng thời truyền thụ những  inh nghiệm đó cho học viên, 

gi p học viên từng  ước n ng cao  hả năng vận  ụng những  iến thức đã được trang 

 ị v o thực tiễn một c ch  inh hoạt, đ p ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 

Trong qu  trình giảng  ạy, giảng viên cần coi trọng ý thức tự học, tự r n của 

học viên, cần  ịp thời  iểu  ư ng những học viên t ch cực, có t nh s ng tạo, chịu  hó 

học tập;  ên cạnh đó, cần ch  ý đến những học viên c   iệt, những học viên có nhận 

thức chậm, ngại ph t  iểu, ngại đưa ra chứng  iến, quan điểm của mình trước tập thể 

để gi p những học viên đó mạnh  ạn h n, tiếp cận v  ho  nhập được với phư ng ph p 

học mới. Đối với những ý  iến sai,  ệch hướng giảng viên cần phải có sự động viên, 

định hướng cho học viên,  hông nên có th i độ gay gắt hoặc nhận xét  ằng những từ 

ngữ thiếu tôn trọng. 

Tăng cường thực hành ngoài thực địa có vai trò quan trọng để củng cố,  hắc 

s u, mở rộng  iến thức, hình thành, ren  uyện  ỹ năng có trong   i học cho học 

viên. Để chất  ượng giờ thực h nh được tốt cần có sự chuẩn  ị chu đ o về hệ thống 

  i tập, nắm chắc trình độ nhận thức của học viên v  có phư ng ph p  ạy  ạy phù 

hợp.  ệ thống   i tập cần phải tập trung củng cố,  hắc s u  iến thức c   ản, trọng 

t m của   i học, phải đa  ạng để đ p ứng được nhiều trình độ trong  ớp v  phải 

được sắp xếp th o  ôgic, mức độ  hó từ thấp đến cao; phải có c c   i tập c   ản để 

 hắc s u một hay một số  iến thức trong   i v  có   i tập tổng hợp,  hi thực h nh 

học viên phải vận  ụng nhiều  iến thức. C c   i tập nên gắn với thực tiễn đời sống 

hoặc  iên quan tới hoạt động qu n sự để tăng t nh hấp  ẫn, ham muốn giải của học 

viên. C c   i tập thực h nh nên được ph n  oại th o từng  ạng   i cụ thể để việc 

 ạy   i tập đạt hiệu quả cao. 

Phư ng ph p  ạy   i tập thực h nh cần  inh hoạt, phù hợp với trình độ, vốn 

 iến thức của học viên để ph t huy t nh t ch cực, chủ động của học viên trong giờ 

thực h nh. Mở đầu giờ thực h nh, giảng viên nên gi nh một số thời gian ngắn cho 
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việc hệ thống  ại c c  iến thức c   ản như  h i niệm, nội  ung ch nh, thứ thự thực 

h nh c c  ước... để học viên củng cố  ại phần    thuyết. Sau đó, giảng viên đưa ra 

từng phần hệ thống   i tập đó được chuẩn  ị v  ph n  oại th o từng  ạng   i.  iảng 

viên phải gi nh thời gian đủ để học viên nghiên cứu  ỹ   i tập v  thực h nh giải   i 

tập. Qu  tr nh học viên nghiên cứu giải   i tập, thực h nh giảng viên phải  ao qu t 

 ớp để nắm tình hình v  đưa ra c c chỉ  ẫn cần thiết. Tùy th o t nh chất   i tập v  

trình độ học viên, giảng viên có thể phải   m mẫu   i tập, thực h nh  điển hình 

trong  ạng  oại đó.  iảng viên hướng  ẫn học viên   m   i tập, thực h nh  ằng c c 

c u hỏi hoặc gợi ý. C c c u hỏi, gợi ý được đưa ra trên c  sở  iến thức   i học v  

vốn  iến thức sẵn có của học viên. Tùy th o trình độ của từng học viên m  c c gợi ý 

ở mức chi tiết hoặc  h i qu t có t nh định hướng tư  uy để học viên suy ngh  c ch 

  m. Đối với c c học viên có nhận thức yếu h n mặt  ằng chung (học viên cử 

tuyển) thì c c hướng  ẫn cần s t với  ời giải v  cụ thể h n. Tuy nhiên, phải hạn chế 

tối đa c c chỉ  ẫn trực tiếp vì như vậy  hông gi p đỡ được học viên trong củng cố, 

vận  ụng  iến thức v   hiến học viên trở nên thụ động, ngại   m   i tập.  iảng viên 

 ết hợp h i h a hướng  ẫn chung v  hướng  ẫn riêng. C c hướng  ẫn chung chỉ 

mang t nh định hướng c ch giải, c c hướng  ẫn riêng phải căn cứ với trình độ, vốn 

 iến thức của riêng học viên để x c định nội  ung c c gợi ý cho phù hợp, nếu cần 

phải nhắc  ại cho học viên c c  iến thức cũ có  iên quan sau đó mới tiến h nh gợi ý. 

Giảng viên phải bám sát mục tiêu môn học để x c định rõ các kiến thức, kỹ 

năng n o trong   i học cần phải làm bài tập để củng cố, khắc sâu; không nên tham 

các bài tập  hó, th ch đố tư  uy học viên, xa rời mục tiêu môn học, kể cả khi trong 

lớp có một số học viên xuất sắc. Việc ra bài tập phải tiến hành nhiều đợt, mỗi đợt 

phải có ý ngh a củng cố rèn luyện kỹ năng một dạng. Trong mỗi đợt, giảng viên cần 

đưa ra số  ượng phù hợp các bài tập thực h nh để đ p ứng c c trình độ khác nhau 

của học viên. Giảng viên bao quát lớp tốt, cần sử dụng cả hình thức gọi xung phong 

và chỉ định phát biểu để đưa tất cả mọi học viên vào hoạt động giải bài tập. Giảng 

viên  iên trì hướng dẫn học viên yếu, thường xuyên động viên, khích lệ sự cố gắng 

v  gi p đỡ học viên kịp thời. 
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Khi thực h nh  uyện tập nội  ung sử  ụng  ản đồ ngo i thực địa, sau  hi học 

viên thực h nh tư ng đối th nh thạo những   i tập c   ản về x c định điểm đứng, 

 ổ sung mục tiêu ngo i thực địa  ên  ản đồ, đối chiếu  ản đồ với thực địa; giảng 

viên đưa học viên đến một  ãi tập  h c v  ra c c   i tập tư ng tự để n ng cao  hả 

năng vận  ụng  iến thức  ản đồ v   iến thức tự nhiên của học viên. C c   i tập giai 

đoạn n y cần  ết hợp chặt chẽ giữa c   ản với vận  ụng, giảng viên hướng  ẫn, 

định hướng c ch ph n t ch, so s nh địa hình, mối quan hệ giữa c c đường, điểm trên 

mặt đất, từ đó x c định điểm đứng hoặc vị tr  c c mục tiêu  ên  ản đồ với thời gian 

ngắn, song  ảo đảm độ ch nh x c cao. Khi học viên đã có  hả năng vận  ụng, ph n 

t ch địa hình, giảng viên tiến h nh ra c c   i tập th o  ạng to n đố như: Không định 

hướng  ản đồ,  hông thao t c c   ản như đã được học, hãy x c định điểm đứng trên 

 ản đồ; x c định vị tr  mục tiêu ngo i thực địa  ên  ản đồ v    o toạ độ mục tiêu 

th o phư ng ph p ước  ượng  ằng mắt; hoặc giảng viên cho  iết toạ độ ch nh x c, 

học viên thực h nh x c định vị tr  đó trên thực địa... Sau một thời gian tiến h nh 

nhất định, giảng viên gọi một số học viên trình   y,  ảo vệ c ch   m của mình; căn 

cứ  ết quả của học viên để giảng viên  ết  uận, định hướng v  gợi ý c c phư ng 

ph p đối chiếu, so s nh, ph n t ch  ựa trên những đường hướng c   ản, những đặc 

điểm trên thực địa, trên  ản đồ. Với  ạng   i tập n y, yêu cầu học viên thực hiện 

với thời gian ngắn v  độ ch nh x c chỉ cần đạt mức tư ng đối. Cốt  õi của phư ng 

ph p n y    r n cho học viên phư ng ph p,  hả năng vận  ụng, đối chiếu giữa  ản 

đồ với thực địa  ựa v o c c đường, điểm v  mối quan hệ giữa c c địa vật,   ng đất, 

thông qua đó n ng cao  hả năng thực h nh của học viên.  

2.4.3.3. Một s  trường hợp và phương pháp vận dụng thực tiễn khi sử dụng 

 ản đồ ngoài thực địa 

-  iao hội x c định điểm đứng, x c định mục tiêu ngo i  thực địa  ên  ản đồ 

 ựa v o c c đường phư ng hướng giữa c c địa vật trên thực địa 

+ X c định điểm đứng ngo i thực địa 

Trường hợp 1: Điểm đứng ngo i thực địa nằm trên hai đường hướng đi qua 

 ốn địa vật có trên thực địa v  trên  ản đồ. Khi nhìn thấy c c địa vật trên thực địa, 

 hông cần phải tiến h nh th o phư ng ph p c   ản, chỉ cần nối hai đường thẳng 
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trên  ản đồ, điểm giao nhau    điểm đứng (hình 2.1). 

 

Hình 2.1 Điểm đứng ngoài thực địa nằm trên hai đường hướng đi qua bốn địa 

v t có trên thực địa và trên bản đồ 

Trường hợp 2: Điểm đứng nằm giữa 2 địa vật (A ), đồng thời nằm trên đường 

phư ng hướng đi qua 2 địa vật được x c định trên  ản đồ (CD). Trường hợp n y, chỉ 

cần nối 2 đường hướng trên  ản đồ ta được điểm đứng trên  ản đồ (hình 2.2). 

 

Hình 2.2 Điểm đứng nằm giữa 2 địa v t (AB) 

 

+ X c định mục tiêu ngo i thực địa 

Trường hợp 1: Khi mục tiêu nằm trên đường tưởng tượng giữa 2 địa vật (A ). 

Trong trường hợp n y, chỉ cần chọn một địa vật thẳng hướng với mục tiêu (C), nối c c 

đường phư ng hướng đó, chỗ giao nhau nhau    mục tiêu (hình 2.3). 

A 

B 

C 

D 

A 

B C 

D 
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Hình 2.3  ục tiêu nằm trên đường tưởng tượng giữa 2 địa v t (AB) 

Trường hợp 2: Mục tiêu nằm trên đường hướng giữa 2 địa vật (A ). Trường hợp 

n y chỉ cần x c định một địa vật (C) trên đường hướng từ điểm đứng qua mục tiêu    có 

thể x c định được vị tr  mục tiêu trên  ản đồ (hình 2.4). 

 

Hình 2.4.  ục tiêu nằm trên đường hướng giữa 2 địa v t (AB) 

Trường hợp 3: X c định vị tr  mục tiêu  ựa v o c c đường phư ng hướng 

trên thực địa. Trường hợp n y, chọn c c đường phư ng hướng giữa c c địa vật (A , 

CD) sao cho c c đường đó đi qua mục tiêu. Trên  ản đồ  ẻ c c đường phư ng 

hướng đi qua c c địa vật đã chọn, ta được vị tr  mục tiêu trên  ản đồ (hình 2.5). 

 

A 
B 

C 

A 
B 

C 
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Hình 2.5 Xác định vị trí mục tiêu dựa vào các đường phương hướng trên thực địa 

 

- X c định điểm đứng lên bản đồ bằng phư ng ph p ước  ượng cự ly 

 

 

Hình 2.6. Điểm đứng nằm trên đường phương hướng giữa 2 địa v t (AB) 

 

Trường hợp 1: Khi điểm đứng nằm trên đường phư ng hướng giữa 2 địa vật 

(A ). Trường hợp n y chỉ cần nối đường phư ng hướng giữa 2 địa vật trên  ản đồ, ước 

 ượng từ điểm đứng đến địa vật gần điểm đứng v  x c định  ên  ản đồ (hình 2.6). 

Trường hợp 2: Khi đứng trên đường phư ng hướng giữa 2 địa vật (A ), chỉ 

cần  ẻ đường thẳng qua 2 địa vật, ước  ượng cự  i từ điểm đứng đến địa vật gần 

nhất, x c định điểm đứng  ên  ản đồ (hình 2.7). 

A 

B 

A 
B 

C 
D 
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Hình 2.7. Điểm đứng trên đường phương hướng giữa 2 địa v t (AB) 

 

Trường hợp 3: Ước  ượng  hoảng c ch từ 1 điểm tạo ra gần điểm đứng trên 

đường phư ng hướng. Th o phư ng ph p c   ản, ta phải ước  ượng cự  i từ điểm 

đứng đến địa vật đã cho (A). 

 

 

  nh 2.8.Ước lượng từ điểm đứng đến con đường (B) 

Tuy nhiên, trong trường hợp n y, sau  hi định hướng  ản đồ, ngắm v   ẻ 

đường phư ng hướng từ điểm đứng đến địa vật đã chọn (A), đường hướng cắt con 

đường tại một điểm ( ), ta  hông ước  ượng từ điểm đứng đến địa vật (A) m  chỉ 

ước  ượng từ điểm đứng đến con đường ( ). Với c ch   m n y sẽ đạt độ ch nh x c 

cao (hình 2.8). 

- X c định vị tr  mục tiêu ngo i thực địa  ên  ản đồ 

A 

B 

A 

B 
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Khi x c định mục tiêu ngo i thực địa  ên  ản đồ cũng có thể vận  ụng c c 

ttường hợp tư ng tự như x c định điểm đứng  ằng phư ng ph p ước  ượng cự  i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9. Ước lượng khoảng cách từ điểm A đến mục tiêu 

Trường hợp 1: Mục tiêu nằm gần 1 điểm đã  iết trên đường phư ng hướng. 

Trường hợp n y chỉ cần ước  ượng  hoảng c ch từ điểm đã  iết đến mục tiêu trên 

thực địa (A) (hình 2.9). 

 

Hình 2.10. Ước lượng khoảng cách từ mục tiêu đến điểm đã biết trên thực địa  

Ngo i ra, có thể so s nh  hoảng c ch xa hoặc gần so với điểm hoặc địa vật 

đã  iết trên thực địa, phư ng ph p n y gi p ta  hắc phục được sai số  hi ước  ượng, 

A 
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đặc  iệt    những mục tiêu ở xa. Trong trường hợp n y,  hông cần ước  ượng cự  i 

từ điểm đứng đến mục tiêu, m  chỉ cần đối chiếu, so s nh vị tr  mục tiêu với c y 

độc  ập (ngang, xa hoặc gần h n  hoảng  ao nhiêu mét), căn cứ  ết quả so s nh đó 

để x c định  ên  ản đồ ( ình 2.10). 

 

 

Hình 2.11. So sánh vị trí của mục tiêu với dáng đ t trên thực địa 

 oặc đối chiếu, so s nh vị tr  của mục tiêu với   ng đất trên thực địa để x c định 

 ên  ản đồ như đường sống n i,  h  n i, yên ngựa, đỉnh n i, ch n n i... ( ình 2.11). 

Trong trường hợp n y ta chỉ việc x c định mục tiêu nằm trên đường sống n i 

(A ) v  1/3 từ đỉnh n i xuống. Đối với x c định điểm đứng ngo i thực địa  ên  ản 

đồ cũng tư ng tự như x c định mục tiêu,  ựa v o đặc điểm của   ng đất, địa vật v  

c c mối quan hệ giữa ch ng để x c định  ên  ản đồ với thời gian ngắn, song  ảo 

đảm độ ch nh x c cao. 

Đối với   i vẽ s  đồ địa hình, vẽ cảnh đồ vật chuẩn, sau phần giới thiệu v  

hướng  ẫn học viên tiến h nh vẽ th o c c phư ng ph p c   ản, giảng viên hướng 

 ẫn học viên phư ng ph p thực h nh vẽ n ng cao  ằng phư ng ph p nối c c góc 

đối  iện v   ẻ ph n chia  hu vực vẽ trên  ản vẽ th nh c c phần đối  iện nhau. Trên 

thực địa ta cũng nối c c đường tưởng tượng ph n chia  hu vực vẽ ra c c phần tư ng 

tự như trên  ản vẽ, căn cứ vị tr  của c c địa vật nằm ở c c phần đã ph n chia ngo i 

thực địa để chuyển  ên trên  ản vẽ. Với phư ng ph p n y sẽ r t ngắp thời gian vẽ, 

song vẫn đạt độ ch nh x c th o yêu cầu đề ra ( ình 2.12). 

A 

B 
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Hình 2.12. Phương pháp nối các góc đối diện và kẻ ph n chia khu vực vẽ trên 

bản vẽ thành các phần đối diện nhau 

 oặc, đối với nội  ung đo góc,  ấy góc phư ng vị từ trên  ản đồ v  ngo i thực 

địa  ằng địa   n, đ y    nội  ung  hó,  ởi địa   n có nhiều chủng  oại, đồng thời trên 

mặt độ số của địa   n có 2 phư ng ph p ghi gi  trị góc  h c nhau, một  oại ghi gi  trị 

góc  ớn  ần th o chiều thuận  im đồng hồ,  oại  h c  ại ghi  ớn  ần th o chiều ngược 

 ại. Ứng với 2 phư ng ph p ghi gi  trị góc phư ng vị trên mặt độ số của địa   n, có 6 

phư ng ph p đo,  ấy góc phư ng vị trên  ản đồ v  ngo i thực địa  h c nhau, nhưng 

đều cho ra một  ết quả thống nhất. Nếu người sử  ụng hiểu  hông đ ng  ản chất của 

góc phư ng vị từ trên  ản đồ v  trên thực địa,  hi đo thường  ị nhầm  ẫn,  ẫn đến  ết 

quả sai ho n to n. Trong thực tế huấn  uyện, với phư ng ph p đo n trước, đã gi p 

học viên hiểu  ản chất của góc phư ng vị từ, đồng thời hạn chế đ ng  ể số học viên 

 ị nhầm  ẫn  hi đo góc,  ấy góc  ằng địa   n. 

Để  hắc phục tình trạng đo  ị nhầm, giảng viên cần phải giảng giải  làm 

cho học viên hiểu được  ản chất hướng  ắc trên  ản đồ v  trên thực địa, nguyên 

 ý hoạt động của  im nam ch m. Cụ thể,  hi ta đứng tại một điểm  ất  ỳ n o đó 

trên  ản đồ hoặc trên thực địa, mặt nhìn về hướng  ắc  im nam ch m chỉ    góc 
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0
0
 (00-00), t nh th o chiều thuận  im đồng hồ thì ứng với góc vuông thứ nhất 

( ên phải)    góc 90
0
 (15-00), thẳng ph a sau  ưng ứng với 180

0
 (30-00), ứng với 

góc vuông bên tay trái là 270
0 

(45-00). Trước  hi thực h nh đo góc trên  ản đồ 

hoặc ngo i thực địa, giảng viên cho học viên đo n trước góc cần đo có gi  trị 

 hoảng  ao nhiêu. Sau  hi đo n xong, giảng viên thống nhất  ết quả đo n của 

học viên, sau đó học viên thực h nh đo  ằng địa   n, nếu thấy  ết quả đo được 

phù hợp với  ết quả  ự đo n (sai số  hông  ớn)    đã đo đ ng. Trường hợp thấy 

 ết quả đo sai số  ớn so với  ết quả  ự đo n, phải tiến h nh  iểm tra  ại phư ng 

ph p đo, t nh gi  trị góc trên mặt độ số của địa   n. L m như vậy, sẽ  hông  ao 

giờ xảy ra trường hợp đo sai, cho  ù địa   n ghi  ớn  ần hay nhỏ  ần th o chiều 

 im đồng hồ. Đ y      i học  inh nghiệm đã được vận  ụng trong huấn  uyện, 

góp phần  hắc phục được những điểm sai của học viên thường gặp phải  hi thực 

h nh đo góc,  ấy góc phư ng vị trên  ản đồ, trên thực địa;  hi  ấy góc vận động 

 ằng địa   n ( ình 2.13). 

 

 

  nh 2.13. Cách l   góc phương vị bằng ước lượng ngoài thực địa 

Trên đ y    một số trường hợp vận  ụng  ựa v o c c đường hướng, điểm đã 

 iết trên thực địa để có thể x c định điểm đứng,  ổ sung mục tiêu ngo i thực địa  ên 

180
0 
 (30.00) 

270
0
 (45.00) 

65
0 
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 ản đồ, đo,  ấy góc phư ng vị trên  ản đồ, thực địa m   hông cần tiến h nh th o 

c c phư ng ph p c   ản nhưng vẫn  ảo đảm độ ch nh x c cao. Trong thực tế, sử 

 ụng  ản đồ trên thực địa, vận động góc phư ng vị,  ập s  đồ địa hình rất phong 

ph , đa  ạng. C c địa vật trên thực địa  uôn có mối quan hệ về đường hướng, về 

góc v  về cự  i, việc nhìn nhận, đ nh gi  địa hình v  vận  ụng những  iến thức c  

 ản với, ph n t ch so s nh, đối chiếu địa hình để vận  ụng v o từng trường hợp cụ 

thể trên thực địa phụ thuộc v o  hả năng tư  uy, hình  ung, t nh  inh hoạt, nhạy  én 

của người sử  ụng  ản đồ. 

Tăng cường thực hành ngoài thực địa là nội dung rất quan trọng, để hình thành 

   năng    xảo, góp phần v o đạt mục tiêu dạy học. Chất  ượng giờ thực hành phụ 

thuộc nhiều yếu tố, trong đó nội dung thực h nh v  phư ng ph p tổ chức, điều khiển 

thực hành có tính chi phối trực tiếp. Giảng viên phải nắm chắc năng  ực thực hành của 

từng học viên, trên c  sở đó tổ chức phân nhóm học tập hợp    để phát huy sự hợp tác 

v  gi p đỡ nhau của học viên, học viên giỏi gi p đỡ, hướng dẫn học viên yếu. Giảng 

viên cần quan t m đến các học viên có kỹ năng thực hành yếu để hướng dẫn thêm, đảm 

bảo mọi học viên đều hoàn thành mục tiêu bài học. Quá trình học viên thực hành, giảng 

viên cần quan sát bao quát lớp, nắm chắc toàn bộ kết quả thực hành của lớp học; chú ý 

khai thác các lỗi của học viên. Nếu nhiều học viên mắc cùng một lỗi, giảng viên phải 

kịp thời chỉ ra lỗi, nêu nguyên nhân và biện pháp sửa chữa trước lớp. 

2.4.4. Rèn luyện phương pháp tự học cho học viên 

Bồi  ưỡng phư ng ph p tự học cho học viên là một trong những biện pháp 

quan trọng để nâng cao hiệu quả dạy học. Việc rèn luyện phư ng ph p tự học được 

quan tâm ở mọi cấp học đặc biệt ở cấp học cao. Để đ p ứng nhu cầu của xã hội hiện 

đại, giảng viên không chir truyền thụ những tri thức có sẵn mà cần tổ chức cho học 

viên tự mình tìm ra kiến thức mới, giúp học viên không chỉ nắm được nội dung kiến 

thức mà còn na ms được phư ng ph p đi tới kiến thức đó. Cốt lõi của phư ng ph p 

học tập    phư ng ph p tự học, cầu nối giữa học tập và nghiên cứu khoa học. 

Rèn luyện cho học viên có được kỹ năng, phư ng ph p, thói qu n tự học, biết 

ứng dụng những điều đã học vào những tình huống mới, biết phát hiện và tự lực giải 

quyết những vấn đề đặt ra sẽ tạo cho học viên lòng ham học,  h i  ạy tiềm năng vốn 
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có trong mỗi học viên. Học viên có phư ng ph p tự học tốt thì kết quả học tập được 

nhân lên gấp bội, học viên sẽ có thể tiếp tục tự học  hi v o đời, dễ ràng thích ứng với 

cuộc sống công việc sau này. 

Để việc học tập được tổ chức khoa học v  đạt hiệu quả cao học viên cần xây 

dựng kế hoạch học tập khoa học hợp lí, nghiên cứu tài liệu, gi o trình trước khi nghe 

giảng. Xây dựng kế hoạch học tập môn học nhằm tổ chức công việc học tập một cách 

khoa học, hiệu quả. Một kế hoạch học tập tốt phải đảm bảo hài hòa giữa các môn học, 

phù hợp với thời gian hoạt động chung của đ n vị và bám sát tiến trình môn học. Mỗi 

học viên khi xây dựng kế hoạch học tập phải tính toán sao cho phù hợp với năng  ực, 

trình độ, nhịp độ làm việc, phư ng ph p học tập của mình. Kế hoạch học tập các môn 

học bao gồm kế hoạch tháng và kế hoạch tuần. Kế hoạch tháng có tính chất khái quát, 

dự kiến công việc học tập theo từng tuần. Khi gần đến thời gian thực hiện thì tiến 

hành làm kế hoạch theo tuần. Kế hoạch tuần phải chi tiết và cụ thể v  căn cứ vào quỹ 

thời gian (bao gồm thời gian đ n vị tổ chức tự học và thời gian tự học riêng). Đặc 

điểm học tập trong nh  trường quân sự, thời gian hoạt động chung của đ n vị chiếm 

phần lớn nên học viên cần dành phần lớn quỹ thời gian có cho việc làm bài tập, ôn 

  i cũ v  ho n th nh nội dung nghiên cứu trước ở nhà do giảng viên giao. Thực hiện 

kế hoạch tuần phải kiên quyết, bám sát thời gian biểu để thực hiện, hạn chế tối đa 

việc điều chỉnh kế hoạch vì thay đổi kế hoạch dẫn đến trì hoãn thực hiện kế hoạch, 

chỉ điều chỉnh kế hoạch trong trường hợp bất khả kháng. 

Nghiên cứu t i  iệu, gi o trình trước mỗi   i học có vai tr  quan trọng, gi p 

học viên chủ động trong ngh  giảng, suy  uận, ghi chép v  tham gia v o   i giảng của 

giảng viên. Để việc nghiên cứu trước gi o trình, t i  iệu có hiệu quả, học viên phải 

x c định rõ mục tiêu của   i học đó hay nói c ch  h c sau  hi nghiên cứu xong   i 

đó thì học viên cần đạt được  iến thức,    năng gì ở   i đó. C ch đọc t i  iệu, đọc 

những t i  iệu m  giảng viên đã hướng  ẫn; chọn c ch đọc phù hợp như: tìm hiểu nội 

 ung tổng qu t của t i  iệu (t i  iệu viết nội  ung gì,  ùng cho đối tượng n o, nh  xuất 

 ản...), đọc  ỹ c c nội  ung trọng t m, trọng điểm; sau đó ph n t ch, nhận xét, đ nh 

gi . Khi đọc t i  iệu, cần phải tập trung ch  ý, t ch cực suy ngh  v  ghi chép, nhất    
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c c công thức,  h i niệm, định  uật... phải ghi chép những ý ch nh, cốt  õi nhất. Qu  

trình đọc t i  iệu, nghiên cứu gi o trình phải thường xuyên đặt c c c u hỏi nhận thức 

v  tìm c ch trả  ời để tìm hiểu  ản chất vấn đề. Đối với phần giảng viên giao cho học 

viên nghiên cứu, chuẩn  ị trước   i học mới, học viên phải đọc  ỹ, nghiên cứu cẩn 

thận v  phải ho n th nh th o yêu cầu của giảng viên. Đồng thời, học viên phải  ự 

 iến trước những c u hỏi, nội  ung giảng viên có thể đặt ra trong  uổi học để chủ 

động hướng giải quyết. Những nội  ung  hó, vướng mắc học viên cần ghi chép để 

ph t  iểu ý  iến hoặc trao đổi với giảng viên. Như vậy, với phư ng ph p  ạy học t ch 

cực thì t nh tự gi c, t ch cực, chủ động của học viên được thể hiện ngay từ  ước đọc 

t i  iệu,  uộc người học phải suy ngh , chủ động việc tiếp thu  iến thức trước  hi 

giảng viên  ên  ớp. 

Môn học Địa hình quân sự có tính logic cao, lý thuyết gắn với thực hành vì 

vậy học viên nên học theo trình tự: học, hiểu lí thuyết rồi mới làm bài tập sau đó 

mở rộng, liên hệ, vận dụng kiến thức. Để hiểu sâu nội dung môn học, đặc biệt là 

các khái niệm, định ngh a, thứ tự thực hành thì học viên nên đặt câu hỏi tại sao? 

Tại sao lại thứ tự như vậy? và tìm cách trả lời hoặc chứng minh cho khẳng định 

đó. Thường xuyên tự đặt câu hỏi: c i đó    gì? nó  iễn ra như thế nào? tại sao như 

thế? thực hiện bằng cách nào? nó có ở đ u? v.v... Tìm c ch trả lời được các câu 

hỏi trên là học viên đã tìm hiểu khá sâu và toàn diện vấn đề,   m c  sở để hiểu và 

chủ động tham gia vào bài giảng của giảng viên. 

Để giải bài tập, giải quyết các vấn đề hay trả lời câu hỏi của giảng viên, hoặc 

của bản thân tự đặt ra, học viên cần nắm vững vận dụng tốt các kỹ năng suy  uận. 

Nắm vững c c  ước thực hành, biết phân loại các dạng bài tập, sự phân loại là rất 

cần thiết, thực hiện tốt việc phân loại, học viên vừa hiểu sâu kiến thức vừa tiết kiệm 

thời gian, công sức học tập. 

2.4.5. Đổi mới kiểm tra đánh giá trong đào tạo sĩ quan theo định hướng 

phát triển năng lực 

2.4.5.1. Mục đích của kiểm tra đánh giá 

Mục đ ch chung của kiểm tra đ nh gi  trong gi o  ục    để cung cấp thông 

tin đề ra các quyết định về dạy học và giáo dục.  
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- X c định mức độ m  người học đạt được ở các mục tiêu học tập, xác nhận, 

công khai hóa những thành quả đạt được của người học. 

- Cung cấp cho người học những thông tin để tự điều chỉnh việc học tập, 

gi p người học tiến bộ h n. 

- Hỗ trợ cho việc nâng cao chất  ượng hiệu quả dạy học, gi p người dạy tìm 

ra điểm mạnh, điểm yếu của của quá trình dạy học. 

- Giúp cho các cấp quản  ý có c  sở để có những quyết định phù hợp về 

người học, chư ng trình, v  về bồi  ưỡng giáo viên. 

Ba mục tiêu c   ản nhất của kiểm tra đ nh gi  ch nh     a   nh vực của mục 

tiêu dạy học gồm: L nh vực nhận thức;   nh vực kỹ năng;   nh vực tình cảm th i độ. 

- L nh vực nhận thức, dựa vào mức độ nhận thức của Bloom là từ thấp đến 

cao: Nhận biết, thông hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá và sau này bổ 

xung thêm cao h n    sáng tạo, chuyển giao. 

- L nh vực kỹ năng được chia thành các mức độ từ đ n giản đến phức tạp gồm: 

Bắt chước thụ động, thao tác theo, tự làm đ ng, khớp n i được, thao tác thành thạo. 

- L nh vực tình cảm - th i độ gồm: Tiếp nhận, đáp ứng, chấp nhận giá trị, tổ 

chức, đặc trưng hóa. 

2.4.5.2. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Địa hình quân sự theo định 

hướng phát triển năng lực 

Đ nh gi  th o định hướng phát triển năng  ực chú trọng vào kết quả đầu ra. 

Nó bao gồm kiến thức, kỹ năng, th i độ, thể hiện ở hệ thống năng  ực m  người học 

cần đạt được, nhấn mạnh đến năng  ực vận dụng kiến thức của người học v  đo 

 ường được c c năng  ực n y. Đ nh gi   ết quả học tập đ i hỏi phải thu thập các 

bằng chứng và đưa ra nhận định v  người học xem họ đạt được c c năng  ực đã x c 

định như thế n o. Định hướng phát triển năng  ực trong giáo dục tập trung vào kết 

quả học tập, nhằm tới những gì người học dự kiến phải   m được h n    nhằm tới 

nhưng gì họ cần phải học được. 

Th o quan điểm phát triển năng  ực thì việc đ nh gi  người học không tập 

chung vào việc tái hiện kiến thức đã học, đ nh gi  năng  ực chú trọng vào sự vận 



115 

 

dụng tri thức trong những tình huống đa  ạng của thực tiễn. Đ nh gi  năng  ực 

không có sự mâu thuẫn với đ nh gi   iến thức, kỹ năng, nó được coi     ước phát 

triển cao h n. Để đ nh gi  x m người học có năng  ực ở   nh vực n o đó, cần phải 

tạo c  hội để họ giải quyết vấn đề trong tình huống thực tiễn. Điều n y đ i hỏi 

người học không chỉ vận dụng kiến thức đã được học ở trong nh  trường mà còn 

phải vận dụng những kinh nghiệm của bản th n đã thu được từ quá trình trải nghiệm 

trong cuộc sống  ên ngo i nh  trường. Như vậy thông qua việc hoàn thành một 

nhiệm vụ trong bối cảnh thực sẽ đ ng thời đ nh gi  được cả kiến thức,    năng thực 

hiện, tình cảm, giá tri, chuẩn mực xã hội... được hình thành từ quá trình học tập từ 

sự phát triển tự nhiên, sự trải nghiệm trong thực tiễn hoạt động xã hội. 

a) Đ nh gi  th o năng  ực trong môn Địa hình quân sự 

Đ nh gi  c c năng  ực đặc thù của môn Địa hình quân sự cần được hình 

thành, phát triển cho học viên có vị trí hết sức quan trọng trong quá trình học ở 

nh  trường. C c nhóm năng  ực cần được đ nh gi  trong môn học Địa hình quân 

sư gồm: 

 - Năng  ực đọc bản đồ; đọc hiểu nội  ung c c hệ thống  ý hiệu  ản đồ 

Đ QS, ph n t ch được mối quan hệ của c c hệ thống  ý hiệu trên  ản đồ Đ QS 

với ngo i thực địa. 

 - Năng  ực đo đạc, x c định tọa độ mục tiêu; do cự ly, diện t ch, tim độ cao, 

độ chênh cao, đo độ dốc, trên bản đồ Đ QS; x c định tọa độ mục tiêu trên bản đồ 

cũng như ngo i thực địa. 

 - Năng  ực sử dụng bản đồ ngoài thực địa; x c định phư ng hướng; x c định 

điểm đứng ngoài thực địa trên bản đồ; x c định c c địa hình, địa vật, khu vực trên 

bản đồ và ngoài thực địa; bổ sung các yếu tố địa hình địa vật ngoài thực địa lên trên 

bản đồ. 

 - Năng  ực vận động trên thực địa; vận động theo bản đồ; vận động góc 

phư ng vị. 

 - Năng  ực đắp và sử dụng  sa bàn; phóng vẽ s  đồ, bản đồ; thể hiện chính 

x c   ng đất v  địa vật trên sa bàn với   ng đất và địa vật ngoài thực địa. 
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b) Ví dụ đ nh gi  năng  ực đọc bản đồ 

Dựa vào bảng 2.2. Tiêu ch  đ nh gi  năng  ực đọc bản đồ để đ nh gi  cho 

phù hợp.  

Để đ nh gi  năng  ực thì c c phư ng ph p v  hình thức đ nh gi  phải đa 

dạng, kết hợp các cách thức đ nh gi  định t nh v  định  ượng, truyền thống, phi 

truyền thống, đ ng gi  cả qu  trình v  đ nh gi  sản phẩm.  

2.4.5.3.  ác phương pháp đánh giá kết quả học tập môn Địa hình quân sự 

theo định hướng phát triển năng lực 

a) Kiểm tra viết dạng tự luận 

Kiểm tra viết dạng tự luận là hình thức kiểm tra phổ biến, được sử dụng đồng 

thời với nhiều học viên ở cùng một thời điểm. Kiểm tra viết được sử dụng trong 

môn học sau khi học song hết phần c   ản của lý thuyết về đọc v  c c phép đo đạc 

trên bản đồ. Nội dung kiểm tra gồm những kiến thức về c  sở toán học của bản đồ, 

đọc ký hiệu trên bản đồ, đo t nh độ cao, sử dụng địa bàn và sử dụng các loại tọa độ. 

Bài kiểm tra viết dạng tự luận này có khả năng đo  ường được các mục tiêu 

cần thiết về sự hiểu biết, tổng hợp, đ nh gi  về bản đồ địa hình   m c  sở cho phần 

thực hành về sử dụng bản đồ ngoài thực địa v  đ nh gi  địa hình.  

Ưu điểm của bài kiểm tra tự luận là dạng câu hỏi dễ chuẩn bị và mất ít thời 

gian h n so với trắc nghiệm khách quan, số  ượng câu hỏi  t. Ngược lại dạng bài tự 

luận có ít câu hỏi  o đó  hông cung cấp một mẫu tổng thể về  ượng kiến thức cần 

đ nh gi . Khó đại diện đầy đủ cho toàn nội dung. Việc chấm bài tự luận mất nhiều 

thời gian, quá trình chấm có nhiều yếu tố t c động   m cho độ chính xác không cao. 

b) Trắc nghiệm khách quan 

Trắc nghiệm (test) theo tiếng Anh là "thử" "phép thử" "sát hạch", theo tiếng 

Hán, trắc có ngh a    đo  ường , nghiệm là suy xét, chứng thực. 

Sử dụng trắc nghiệm  h ch quan trong đ nh gi   ết quả học tập có khả 

năng đo được các mức độ của nhận thức như  iết, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng 

hợp, đ nh gi . Ưu điểm nổi bật của trắc nghiệm  h ch quan    điểm số có độ tin 

cậy cao. bài trắc nghiệm  h ch quan  ao qu t được phạm vi kiến thức rộng nên 

đại diện cho nội dung cần đ nh gi . Tuy nhiên hạn chế của bài trắc nghiệm 

khách quan sẽ kho trong việc đo  ường khả năng  iễn đạt, sắp xếp, trình bầy và 
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đưa ra ý tưởng mới. Quá trình chuẩn bị câu hỏi trắc nghiệm  hó  hăn v  mất 

nhiều thời gian. 

Có nhiều loại câu hỏi trắc nghiệm  h ch quan như  oại câu hỏi đ ng sai, loại 

câu nhiều lựa chọn, loại câu trả lời ngắn, loại c u điền vào chỗ trống, loại câu ghép 

đôi. Yêu cầu khi lựa chọn hư ng ph p trắc nghiệm khách quan cần căn cứ vào mục 

đ ch đ nh gi , đối tượng đ nh gi  v  c c điều kiện cụ thể, cũng như  hả năng m  

trắc nghiệm có thể đo  ường v  đ nh gi  được các mục tiêu đã x c định. 

c) Thi vấn đáp 

Thi vấn đ p    phư ng ph p hỏi v  đ p giữa giảng viên và học viên nhằm 

giúp cho giảng viên biết được mức độ nắm tri thức của học viên qua câu trả lời của 

họ. Vấn đ p gi p kiểm tra tri thức của học viên một c ch nhanh chóng, đồng thời 

gi p cho người học tự kiểm tra tri thức của mình một cách kịp thời. 

Khi tiến hành vấn đ p giảng viên đặt câu hỏi để học viên trả lời, đồng thời 

dựa vào câu trả lời của học viên để giản viên có thể hỏi thêm, nhằm thu thập thông 

tin   m c  sở cho đ nh gi . Với môn Địa hình quân sự nội dung thực hành rất thích 

hợp cho phư ng ph p thi vấn đ p. 

Ưu điểm của thi vấn đ p gi p cho giảng viên thu được tín hiệu ngược từ 

người học nhanh chóng, kịp thời điều chỉnh hoạt động của giảng viên và học viên. 

Phư ng ph p n y c n gi p cho giảng viên và học viên biết được mức độ nắm tri 

thức của học viên qua câu trả lời, kích thích học viên tích cực, độc lập tư  uy tìm ra 

câu trả lời tối ưu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên phư ng ph p n y cũng có hạn 

chế mất nhiều thời gian, học viên  hông có c  hôi được hỏi những câu hỏi như nhau 

khi cần so s nh v  đối chiếu. Kết quả cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan của 

người hỏi cũng như t m trạng và sự  ình t nh của người trả lời. 

2.4.5.4. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Địa hình quân sự 

theo định hướng phát triển năng lực 

a) Đổi mới cách ra đề thi theo đánh giá năng lực 

Đối với ra đề thi, kiểm tra th o phư ng ph p  uận hoặc vấn đ p cần coi trọng 

ra đề th o đ nh gi  năng  ực. Đ nh gi  th o định hướng phát triển năng  ực chú 

trọng vào kết quả đầu ra. Nó bao gồm kiến thức, kỹ năng, th i độ, thể hiện ở hệ 
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thống năng  ực m  người học cần đạt được, nhấn mạnh đến năng  ực vận dụng kiến 

thức của người học v  đo  ường được c c năng  ực n y. C ch ra đề dạng tổng hợp, 

so sánh, vận dụng buộc học viên phải suy luận, tổng hợp kiến thức đã học để làm 

bài. Trong mỗi đề thi kiến thức ở mức độ nhận biết, thông hiểu, áp dụng, phân tích, 

tổng hợp, đ nh gi  v  cao h n    vận dụng sáng tạo vào thực tiễn huấn luyện chiến 

đấu sau này. Ngoài ra trong mỗi đề thi, nên để học viên trả lời, giải quyết từ 3 đến 4 

vấn đề. Trong mỗi vấn đề đó có vấn đề học viên phải suy luận, vận dụng, đồng thời 

giảng viên đ nh gi  được nhận thức thực chất của học viên, trong mỗi câu hỏi, 

ngoài phần học thuộc, tái hiện cần đặt thêm câu hỏi tại sao? Đồng chí lấy ví dụ trên 

bản đồ để chứng minh.   

 Ví dụ: Đồng ch  trình   y định ngh a đường  ình độ? Rút ra hệ quả?  

Tại sao hai đường  ình độ đối nhau lại có độ cao bằng nhau? Ý ngh a của nó? Lấy 

ví dụ trên bản đồ và dùng hình vẽ để chứng minh? 

 Hoặc câu hỏi đặt ra  hông để học viên trả lời  ưới dạng học thuộc, tái hiện, 

mà phải dựa trên c  sở thuộc nội  ung để trả lời theo kiểu vận dụng. 

Ví dụ: khi kiểm tra học viên về cách chia mảnh, đ nh số, ghi số hiệu mảnh 

bản đồ 1:25.000, giảng viên không ra câu hỏi: Đồng chí trình bày cách chia mảnh, 

đ nh số, ghi số hiệu mảnh bản đồ 1:25.000 m  đặt câu hỏi  ưới dạng:  Mảnh bản đồ 

6051II ĐN có tỉ lệ bao nhiêu? Tại sao? 

Hay, Dựa vào c  sở n o để đồng chí khẳng định mảnh bản đồ 6051II ĐN có 

tỉ lệ 1:25.000?. 

Tại sao dựa vào số hiệu mảnh bản đồ ta có thể biết được tỉ lệ, khuôn khổ, vị trí 

địa    v  tìm được các mảnh chắp để chắp ghép với mảnh bản đồ đó? 

Ví dụ ra đề theo tình huống: Khi gập tờ bản đồ ở khu vực tác chiến vì lý do 

n o đó m  tờ bản đồ đó mất phần nghi chú tỷ lệ bản đồ đồng chí có cách nào biết 

được tỷ lệ của tờ bản đồ đó  hông? 

Với những câu hỏi có dạng suy luận đó,  uộc học viên phải dựa trên c  sở 

hiểu biết và sử dụng phư ng pháp lập luận  ogic để giải quyết vấn đề đặt ra. Thông 

qua đó người dạy đ nh gi , ph n  oại học viên ch nh x c h n, phần n o tr nh được 
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“học vẹt”, “học tủ”, “học lệch” v  may, rủi trong thi, kiểm tra; đồng thời rèn 

phư ng ph p  ập luận, suy luận dựa trên hiểu biết để giải quyết một vấn đề và hạn 

chế được việc quay cóp trong kiểm tra, thi của học viên. 

Đối với việc viết câu hỏi thi kết thúc môn học th o phư ng ph p vấn đ p v  

kết hợp thực hành, trong mỗi phiếu thi phải gồm có 2 phần: phần lý luận và phần 

thực h nh. Đối với câu hỏi phần lý luận cũng th o  ạng lập luận, suy luận. Đối với 

câu hỏi phần thực h nh  hông đ n thuần chỉ đ nh gi   ết quả cuối cùng của thực 

hành mà vận dụng phư ng ph p vừa nói, vừa   m để giảng viên  đ nh gi  được khả 

năng nắm nội dung, phư ng ph p  iễn đạt, khả năng trình   y của học viên. 

Việc tổ chức ôn cần phải toàn diện, song những nội dung thi, kiểm tra cần 

tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề có tính then chốt của môn học. 

 b) Đổi mới thực hành thi kết thúc môn học 

 Một buổi thi cần tổ chức hết sức nghiêm t c, đ ng quy chế đề ra. Trong quá 

trình coi thi, giảng viên coi thi cần lắng nghe học viên trả lời, có cử chỉ, th i độ ủng 

hộ, động viên học viên khi họ trả lời đ ng, trả lời tốt. Sau khi học viên trả lời, trình 

bày kết thúc một vấn đề về phần lý luận, giảng viên cần kiểm tra nhận thức thực chất 

vấn đề đó của học viên thông quan thực tế trên bản đồ, trên thực địa và những câu hỏi 

có tính suy luận để kiểm tra bản chất, mức độ nhận thức của học viên.  

 Ví dụ: với câu hỏi Đồng ch  trình   y định ngh a đường  ình độ? Rút ra hệ quả?  

 Sau khi học viên trả lời xong, giảng viên có thể lần  ượt đặt câu ra hỏi: như thế 

n o    hai đường  ình độ đối nhau? Ý ngh a của nó khi sử dụng bản đồ? Chỉ trên bản 

đồ những đường  ình độ n o đối nhau?... 

 Hoặc, khi học viên tiến hành xong phần thực h nh x c định điểm đứng, bổ 

sung mục tiêu ngoài thực địa lên bản đồ, giảng viên có thể đặt các câu hỏi để khẳng 

định nhận thức và khả năng vận dụng của học viên như: c  sở n o để đồng chí khẳng 

định điểm đứng (mục tiêu) trên bản đồ của đồng ch    m    đ ng? Đối chiếu điểm 

đứng (mục tiêu) đồng ch  đã x c định đã phù hợp với thực địa chưa? Đồng chí bảo vệ 

kết quả của mình?... Với những câu hỏi đó  uộc học viên phải so s nh, ph n t ch địa 

hình để chứng minh cho kết quả của mình. Với những câu hỏi như vậy buộc học viên 

phải vận dụng các kiến thức đã học và vốn hiểu biết để bảo vệ kết quả của mình, 
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thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức của học viên. 

 Những câu hỏi của giảng viên không nên cắt ngang mạch trả lời của học viên, 

dẫn đến học viên bị động, lúng túng ảnh hưởng đến phần trả lời những nội dung tiếp 

theo. Giảng viên cần  ình t nh v  có ý gợi mở, định hướng cho học viên khi họ trả lời 

lạc đề hoặc trả lời sai, tr nh đặt ra những câu hỏi dài, khó hiểu, hỏi hoặc ra tình 

huống dồn dập làm cho học viên mất  ình t nh  ẫn đến kết quả thấp. Giảng viên coi 

thi cần có nhận xét khen ngợi, động viên những học viên có kết quả thi tốt, có nhận 

xét phù hợp, tránh thể hiện th i độ không bằng lòng và có lời nói, nhận xét gay gắt, 

khi học viên có kết quả thi, kiểm tra thấp.   

 c) Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học viên  

 Để đ nh gi   ết quả kiểm tra, thi được chính xác phải căn cứ vào mục tiêu, 

yêu cầu đ o tạo của bài học, môn học và theo từng giai đoạn đ o tạo. 

 Ví dụ: huấn luyện   i “ ản đồ địa hình”, phần c c phư ng ph p chiếu đồ 

mục tiêu đặt ra là học viên nắm được c c phư ng ph p chiếu đồ; nắm chắc cách 

chia mảnh, đ nh số, ghi số hiệu bản đồ; thành thạo cách chọn mảnh chắp và chắp 

ghép bản đồ.  ay,   i “Sử dụng bản đồ ngoài thực địa”, mục tiêu đề ra là học 

viên phải thành thạo đối chiếu bản đồ với thực địa, x c định điểm đứng, bổ sung 

mục tiêu ngoài thực địa lên bản đồ. Vì vậy, giảng viên coi thi phải căn cứ vào 

mục tiêu đề ra của từng phần, từng câu hỏi, kết quả trả lời của học viên để đ nh 

giá cho phù hợp. Ngoài những nội dung chủ yếu, cốt lõi học viên phải nắm chắc, 

đ nh gi   ết quả thi của học viên cũng cần coi trọng khả năng vận dụng v o điều 

kiện thực tế, khả năng ph t triển về nhận thức của học viên; không nên máy móc, 

quá phụ thuộc v o đ p  n.  

Về thang điểm, được đ nh gi   ằng thang điểm 10, theo quy chế của Bộ 

Giáo dục - Đ o tạo. Đối với những học viên làm bài, trả lời đ ng, đủ, liên hệ vận 

dụng tốt, có th i độ nghiêm túc, tác phong, khẩu khiếu tốt đều có thể đ nh gi  ở bậc 

xuất sắc (điểm 9 hoặc 10). Các bậc khác tùy theo mức độ trả lời của học viên, căn 

cứ v o đ p  n để đ nh gi  cho phù hợp. 
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 Sau buổi kiểm tra, thi kết thúc môn học, trưởng ban coi thi hoặc giảng 

viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy tập trung đ n vị trả bài kiểm tra, 

công bố kết quả kiểm tra, thi, nhận xét, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức ôn 

và thực hành kiểm tra, thi của đ n vị, việc học và ôn luyện của học viên giúp 

đ n vị và học viên rút ra bài học để các bài học tới, các môn học  h c đạt kết 

quả tốt h n, đồng thời biểu  ư ng những học viên có kết quả kiểm tra, thi tốt 

nhằm kịp thời động viên tinh thần, khí thế học tập của học viên v  đ n vị.  

 Sau mỗi lần kiểm tra, thi, Chủ nhiệm Bộ môn cần phải tổng hợp kết quả kiểm 

tra, thi của đ n vị, công tác giảng dạy, tổ chức ôn và thực hành thi của giảng viên, 

đ n vị, tiến hành rút kinh nghiệm trong bộ môn để thời gian tới huấn luyện, tổ chức 

ôn và thi, kiểm tra cho c c đ n vị sau đạt kết quả tốt h n.   

2.5. Thiết kế và tổ chức dạy học một số bài học trong môn Địa hình quân 

sự theo định hƣớng phát triển năng lực 

2.5.1. Thiết kế bài giảng Tọa độ vuông góc 

Bài:   TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC 

 I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học viên cò khả năng: 

1. Kiến thức 

- Trình bày được khái niệm về tọa độ vuông góc và các loại tọa độ vuông góc. 

- Trình bày được cách sử dụng các loại tọa độ vuông góc 

- Ứng dụng c ch x c định tọa độ vào diễn tập tổng hợp, cũng như c c môn 

học khác 

- Vận dụng sáng tạo và linh hoạt vào từng tình huống chiến thuật sau khi ra 

trường làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu 

2. Kỹ năng 

- Sử dụng thành thạo c ch x c định tọa độ, chỉ thị mục tiêu v  c ch x c định 

mục tiêu lên bản đồ của các loại tọa độ 

3. Thái độ 

- Chú ý khi sử dụng từng loại tọa độ v  c c trường hợp sử dụng để tránh sai 

sót trong chỉ huy huấn luyện chiến đấu. 
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4. Định hướng phát triển năng lực 

 - Hình thành và phát triển cho học viên năng  ực sử dụng tọa độ vuông góc, 

năng  ực xử lý tình huống khi sử dụng các loại tọa độ. 

II. NỘI DUNG   Lưới ô vuông (km) trên bản đồ địa hình 

              Sử dụng tọa độ                     

III. THỜI GIAN:    02 tiết;   

IV. TỔ CHỨC, PHƢƠNG PHÁP 

 1. Tổ chức: Lên lớp th o đội hình trung đội  

 2. Phƣơng pháp:  

 - Giảng viên: Thuyết trình, đ m thoại, nêu giải quyết vấn đề, sử dụng bản đồ  

kết hợp trình chiếu để chứng minh nội dung. 

 - Học viên: Kết hợp nghe, quan sát, thảo luận, luyện tập, tổng hợp kiến thức. 

V. ĐỊA ĐIỂM: Giảng đường 

VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM 

 1. Giảng viên: Bài giảng, bản đồ 1:100.000 – 1: 25.000, gi o trình Địa hình 

quân sự tập 1, thước chỉ huy, thước vuông góc. 

 2. Học viên: Bản đồ 1: 100.000 - 1:25.000, gi o trình Địa hình quân sự tập 1, 

đồ dùng học tập, thước chỉ huy 

VII. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Mở bài  

 Giảng viên nêu tầm quan trọng, ý ngh a của sử dụng tọa độ trong tác chiến. 

Giảng viên có thể lấy ví dụ về sử dụng tọa độ địa  ý đã được học để khởi động cho 

mục đ ch của bài. Hai loại tọa độ này đều cho bết mục tiêu ở đ u trên  ản đồ và 

ngoài thực địa nhưng c ch sử dụng thì khác nhau. 

2. Hoạt động của GV và HV 

Hoạt đông 1: Tổ chức cho HV tim hiểu trục tọa độ  

Hoạt động của GV và HV Nội dung cần đạt 

- GV tổ chức cho HV tìm hiểu múi chiếu đồ đã 

được học ở bài 1 

- HV biết được có 60 múi chiếu, mỗi múi chiếu 

- Hình chiếu đường kinh 

tuyến trung ư ng trở thành trục 

dọc ký hiệu là X, hình chiếu của 
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có kinh tuyến trục v  đường x ch đạo 

- GV sử dụng PowerPoint để KL nội dung 

- GV đặt câu hỏi nghiên cứu tại sao lại lấy gốc 

tọa độ c c nước ở bán cầu bắc giá trị X bằng 0 

(km), giá trị Y bằng 500 (km)?  

 

đường x ch đạo trở thành trục 

ngang ký hiệu là Y tạo thành hệ 

trục toạ độ. 

- Gốc tọa độ c c nước ở 

bắc bán cầu giá trị X bằng 0 

(km), giá trị Y bằng 500 (km). 

 

 

Hoạt đông 2: Tổ chức cho HV tìm hiểu lƣới ô vuông ở đâu trên bản đồ 

và đƣợc kẻ nhƣ thế nào, cách ghi giá trị?  

Hoạt động của GV và HV Nội dung cần đạt 

- GV dùng hình vế biểu diễn trên mỗi múi 

chiếu đồ về cách kẻ  ưới 

- HV rút ra kết luận 

- GV hỏi khoảng c ch  ưới ô vuông là bao 

nhiêu để làm kết luận cho quy định kẻ  ưới ô 

vuông 

- HV nghiên cứu bản đồ 1:25000; 1:50000; 

1:100000 để biết cạnh của  ưới ô vuông, cách 

ghi giá trị 

- HV quan sát trên bản đồ ở 4 góc  hung để lấy 

ví dụ về cách nghi 

- Căn cứ vào hệ trục toạ độ gốc để 

kẻ những đường thẳng vuông góc 

với hai trục X, Y v  c ch đều 

nhau với giá trị ki lô mét chẵn 

- Bảng quy định cạnh  ưới ô 

vuông (giáo trình) 

- Giá trị toạ độ X ghi trên các 

đường kẻ ngang khung tây và 

 hung đông mỗi tờ bản đồ trên 

đường kẻ ngang. Gần bốn góc 

khung ghi bốn chữ số, còn lại ghi 

hai số. 

- Giá trị toạ độ 'Y' được ghi bên 

cạnh đường kẻ dọc khung bắc và 

khung nam mỗi tờ bản đồ. Gần bốn 

góc khung ghi ba chữ số (có loại 

ghi 5 chữ số) còn lại ghi hai số. 
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Hoạt động 3: Tổ chức cho HV nhận biết tại sao phải có một số điểm quy 

định  chung  

Hoạt động của GV và HV Nội dung cần đạt 

- GV giảng giải nêu vấn đề tại sao lại phải quy 

định chung khi sử dụng tọa độ 

- HV nghiên cứu giáo trình về quy định chung. 

 

- Khi sử dụng tọa độ gồm có 

người   o v  người nhận nên phải 

thống nhất khi sử dụng 

 

 

Hoạt động 4: Tổ chức cho HV biết sử dụng tọa độ sơ lƣợc  

Hoạt động của GV và HV Nội dung cần đạt 

- GV nêu vấn đề trường hợp sử dụng tọa độ s  

 ược, dùng hình vẽ giải thích 

- GV nêu nhiệm vụ của người báo phải làm gì? 

- HV nghiên cứu giáo trình về nhiệm vụ của 

người báo và cách làm, theo dõi GV kết luận 

trên hình chiếu 

- GV kết luận trên hình chiếu và trên bản đồ 

- GV ra bài tập  V đóng vai người báo và làm 

bài tập 

Ví dụ: C y độc lập ở bản đồ 1:25000 Thạch 

Thất để HV làm bài tập biết:  

+ X c định tọa độ 

+ Cách viết 

+ C ch đọc 

-  V đống vai người nhận  

- GV giới thiệu chi cần   m ngược với cách làm 

của người báo 

-  V đóng vai người báo và làm bài tập 

Ví dụ: C y độc lập (2553) tìm ở đ u trên  ản 

đồ? 

- Trong một ô vuông toạ độ có 1 

mục tiêu hoặc nhiều mục tiêu có 

tính chất độc lập thì sử dụng toạ 

độ s   ược.tiêu hoặc nhiều mục 

tiêu có tính chất độc lập thì sử 

dụng toạ độ s   ược. 

- Giá trị toạ độ X chính là giá trị 

ki lô mét ghi trên đường kẻ ngang 

ph a  ưới gần nhất mục tiêu. 

- Giá trị toạ độ Y chính là giá trị 

kilômét ghi bên cạnh đường kẻ 

dọc gần nhất phía bên trái mục 

tiêu. 

- Cách viết: Ví dụ: C y độc lập 

(2553)  

C ch đọc: Ví dụ: C y độc lập, 

hai, năm, năm,  a 
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Hoạt động 5: Tổ chức cho HV biết sử dụng tọa độ ô 4  

Hoạt động của GV và HV Nội dung cần đạt 

- GV nêu vấn đề trường hợp sử dụng tọa độ ô4, 

dùng hình vẽ giải thích 

- GV nêu nhiệm vụ của người báo phải làm gì? 

- HV nghiên cứu giáo trình về nhiệm vụ của 

người báo và cách làm, theo dõi GV kết luận 

trên hình chiếu 

- GV kết luận trên hình chiếu và trên bản đồ 

- GV ra bài tập  V đóng vai người báo và làm 

bài tập 

Ví dụ: C y độc lập ở bản đồ 1:25000 Thạch 

Thất để HV làm bài tập biết:  

+ X c định tọa độ 

+ Cách viết 

+ C ch đọc 

-  V đống vai người nhận  

- GV giới thiệu chi cần   m ngược với cách làm 

của người báo 

-  V đóng vai người báo và làm bài tập 

Ví dụ: C y độc lập (2553B) tìm ở đ u trên  ản 

đồ? 

- Khi trong ô vuông toạ độ s  

 ược có 2 hay nhiều mục tiêu (địa 

vật) tính chất giống nhau, sử dụng 

toạ độ s   ược bị nhầm lẫn. 

- Tìm toạ độ s   ược của mục 

tiêu. 

- Chia ô vuông toạ độ đó ra   m 4 

phần bằng nhau đ nh  ý hiệu 

bằng các chữ cái in hoa A,B,C,D 

theo nguyên tắc từ trái qua phải 

và từ trên xuống  ưới. 

- Toạ độ mục tiêu kết hợp toạ độ 

s   ược với ký hiệu riêng của ô 

chứa mục tiêu. 

* Chỉ thị mục tiêu 

Ví dụ: C y độc lập (2453 ), đọc: 

C y độc lập, hai, bốn, năm,  a,  , 

đọc rõ từng số. 

- X c định mục tiêu trên bản đồ 

  m ngược c ch x c định tọa độ 
 

Hoạt động 6: Tổ chức cho HV biết sử dụng tọa độ ô 9  

Hoạt động của GV và HV Nội dung cần đạt 

- GV nêu vấn đề trường hợp sử dụng tọa độ ô9, 

dùng hình vẽ giải thích 

- GV nêu nhiệm vụ của người báo phải làm gì? 

- HV nghiên cứu giáo trình về nhiệm vụ của 

người báo và cách làm, theo dõi GV kết luận 

trên hình chiếu 

- GV kết luận trên hình chiếu và trên bản đồ 

thấy điểm giống và khác nhau của tọa độ ô4 

- GV ra bài tập  V đóng vai người báo và làm 

bài tập 

Ví dụ: C y độc lập ở bản đồ 1:25000 Thạch 

- Trong một ô vuông toạ 

độ có nhiều mục tiêu (địa vật) 

có tính chất giống nhau. Sử 

dụng toạ độ ô 4 bị nhầm lẫn thì 

sử dụng toạ độ ô 9. 

- Tìm toạ độ s   ược của mục 

tiêu. 

- Chia ô vuông toạ độ s   ược đó 

ra thành 9 phần bằng nhau. 

- Đ nh số bằng các chữ số ả rập 

từ 1 đến 9 theo hình xoáy ốc 
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Thất để HV làm bài tập biết:  

+ X c định tọa độ 

+ Cách viết 

+ C ch đọc 

-  V đống vai người nhận (ch  ý điiểm khác 

của tọa độ ô4) 

- GV giới thiệu chi cần   m ngược với cách làm 

của người báo 

-  V đóng vai người báo và làm bài tập 

Ví dụ: độc lập (24549) tìm ở đ u trên  ản đồ? 

(thuận chiều  im đồng hồ). Số 1 ở 

góc trên cùng bên trái (góc tây 

bắc). 

* Chỉ thị mục tiêu: Giống toạ độ ô 

4 khác ký hiệu riêng. 

- Ví dụ: C y độc lập (24539),  

cách đọc: C y độc lập, hai, bốn 

năm,  a, ch n, đọc rõ từng số. 

- X c định mục tiêu trên bản đồ: 

C   ản giống như c ch x c định 

mục tiêu ở toạ độ ô 4, khác chia ô 

vuông toạ độ s   ược đó ra th nh 

9 phần bằng nhau. Đ nh số bằng 

các chữ số ả rập từ 1 đến 9 theo 

nguyên tắc thuận chiều  im đồng 

hồ hình xoáy ốc. Ô số 1 ở góc tây 

bắc trên cùng 

-Ví dụ: X c định mục tiêu cây 

độc lập (24549) 

 

Hoạt động 7: Tổ chức cho HV sử dụng tọa độ chính xác đến mét  

Hoạt động của GV và HV Nội dung cần đạt 

- GV nêu vấn đề trường hợp sử dụng tọa độ 

ch nh x c đến mét, dùng hình vẽ giải thích 

- GV nêu bản chất của tọa độ ch nh x c đến 

mét. 

- HV nghiên cứu bản đồ 1:25000 trên  ưới ô 

vuông để hiểu chẵn đến km và lể đến mét  

- HV nghiên cứu nhiệm vụ của người báo và 

cách làm, theo dõi GV kết luận trên hình chiếu 

- GV kết luận trên hình chiếu và trên bản đồ  

- GV ra bài tập  V đóng vai người báo và làm 

bài tập 

Ví dụ: C y độc lập ở bản đồ 1:25000 Thạch 

- Khái niệm: Toạ độ chính 

x c đến mét thực chất    x c định 

độ chênh đến mét của một điểm 

n o đó so với toạ độ s   ược X, Y 

của nó. Độ chênh về X gọi    ∆x, 

độ chênh về Y gọi    ∆y. 

 

 

 

 

 

 

M 

2

7 

2

8 

5

4 

5

5 

∆x 

y 

∆

x 

x 
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Thất để HV làm bài tập biết:  

+ X c định tọa độ 

+ Cách viết 

+ C ch đọc 

-  V đống vai người nhận  

Ví dụ: Lô cốt (2667557375) tìm ở đ u trên  ản 

đồ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nêu vấn đề, quy nạp qua ví dụ về các 

trư ng hợp chú ý khi sử dụng tọa độ chính xác 

- HV theo dõi kết hợp với bản đồ làm bài tập 

 

* X c định toạ độ 

Đo  ằng thước vuông góc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chỉ thị mục tiêu: 

Ví dụ: Lô cốt, có toạ độ X 

= 26675, Y = 57375, Viết: Lô cốt 

(2667557375) 

C ch đọc: Đọc tên  mục 

tiêu, toạ độ X, toạ độ Y đọc rõ 

từng số một. 

- X c định mục tiêu lên 

bản đồ. 

- Một số điểm chú ý khi 

đo toạ độ chính xác đến mét 

 

3. Kết thúc bài giảng  

- Đ ng gi   ết quả học tập 

Bài tập đ nh gi  năng  ực 

- Giải đ p thắc mắc 

- Giao nhiệm vụ học tập 

2.5.2. Thiết kế bài giảng thực hành v n động theo bản đồ (Phụ lục 5) 

2.5.3. Thiết kế bài giảng Đắp sa bàn (Phụ lục 6) 

2

6 

2

7 

5

7 

5

8 

675 

m 

375

m 
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Tiểu kết chƣơng 2 

 

1. Để nâng cao chất  ượng dạy học môn Địa hình quân sự trong c c trường 

đại học quân sự Việt Nam th o định hướng phát triển năng  ực cần phải có một 

quy trình dạy học hợp lý, chặt chẽ và hiệu quả. Thông qua quy trình đó sẽ nâng 

cao được chất  ượng dạy học môn học góp phần nâng cao chất  ượng đ o tạo của 

Nh  trường. 

2. Khi tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong c c trường đại học quân 

sự Việt Nam th o định hướng phát triển năng  ực phải đảm bảo được các yêu cầu và 

nguyên tắc.  

3 Luận  n đã x c định được c c năng  ực đặc thù của môn học cần được hình 

th nh v  ph t triển cho học viên, đó cũng    c  sở để giảng viên  hi  iên soạn  ải 

giảng x c định mục tiêu của   i. 

4. Luận  n đã nghiên cứu đổi mới phư ng ph p  ạy học th o hướng dạy học 

lấy người học làm trung tâm; vận dụng linh hoạt c c phư ng ph p giảng dạy, kết hợp 

hài hoà giữa phư ng pháp hiện đại với truyền thống, phát huy có hiệu quả các 

phư ng tiện hiện đại. Ngo i ra c c phư ng ph p thực h nh c   ản, giảng viên cần 

hướng dẫn, định hướng phư ng ph p nghiên cứu bản đồ, địa hình, từng  ước nâng 

cao khả năng vận dụng v o c c điều kiện thực tế huấn luyện, chiến đấu cho học viên. 

5. Luận  n cũng đề cập đến phư ng ph p học đối với học viên, cần phát huy 

tính tích cực tự giác của người học, đổi mới phư ng ph p học phù hợp với phát triển 

năng  ực của bản thân, tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, tăng cường luyện tập 

thực hành. Đề cập đổi mới phư ng ph p  iểm tra, thi v  đ nh gi   ết quả học tập của 

học viên. 

6. Luận  n đã  ựa chọn thiết kế 3 bài giảng thể hiện đặc trưng phư ng ph p  ộ 

môn th o định hướng phát triển năng  ực. Bài Tọa độ vuông góc thể hiện đặc trưng 

phư ng ph p nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, bài thực hành sử dụng bản đồ ngoài 

thực địa thể hiện phư ng ph p tình huống có vấn đề,   i đắp sa bàn vận dụng phư ng 

pháp dạy học dự án. 
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Chƣơng 3 

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

 

3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm 

3.1.1. Mục đích 

- Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm định tính khả thi của việc tổ chức dạy 

học môn học Địa hình quân sự ở trường đại học quân sự th o định hướng phát triển 

năng  ực. 

- Từ kết quả thực tế giảng dạy sẽ chứng minh cho giá trị thực tiễn, khách 

quan, khoa học của việc tổ chức dạy học môn học Địa hình quân sự ở trường đại 

học quân sự th o định hướng phát triển năng  ực. 

 3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm 

- X   dựng kế hoạch tổ chức thực nghiệm: X c định mục đ ch thực nghiệm; 

 oại hình thực nghiệm;  ựa chọn nội  ung, phư ng ph p, đối tượng, địa   n, thời 

gian thực nghiệm; thiết  ế   i giảng thực nghiệm; thiết  ế c c công cụ đo  ết quả 

thực nghiệm (TN. 

- Tổ chức thực nghiệm: TN ở 3  oại   i:   i về x c định tọa độ vuông góc ở 

3 trường Đại học Trần Quốc Tuấn, Đại học Nguyễn  uệ,  ọc viện  ậu cần.   i 

thực h nh sử  ụng  ản đồ ngo i thực địa v    i về đắp sa   n ở trường Đại học 

Trần Quốc Tuấn. 

- Đánh giá kết quả thực nghiệm: Mục đ ch của thực nghiệm    đ nh gi  t nh 

 hả thi v  hiệu quả của việc tổ chức dạy học môn học Địa hình quân sự ở trường đại 

học quân sự th o định hướng phát triển năng  ực. 

- Trên c  sở đó, đưa ra những  ết  uận v   huyến nghị để tiếp tục ho n thiện 

v  triển  hai  ết quả nghiên cứu đ p ứng yêu cầu đổi mới gi o  ục hiện nay. 

 3.2. Nguyên tắc thực nghiệm 

- Các nội dung thực nghiệm phải bảo đảm đ ng th o quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Các bài giảng thực nghiệm phải bảo đảm đ ng, đủ nội  ung chư ng trình 

của bộ môn. 
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- Quá trình thực nghiệm và sử lý kết quả thực nghiệm phải bảo đảm khách 

quan trung thực, sử lý kết quả thực nghiệm th o phư ng ph p thống kê toán học. 

 3.3. Phƣơng pháp thực nghiệm 

 3.3.1.  ựa chọn phương pháp thực nghiệm   

 Để  iểm chứng t nh  hả thi v  hiệu quả của đề t i nghiên cứu, t c giả  uận  n 

 ựa chọn phư ng ph p thực nghiệm: Thiết  ế  iểm tra sau t c động với c c  ớp 

tư ng đư ng. Thiết  ế n y sử  ụng 2  ớp học (trung đội) có sự tư ng đư ng để   m 

nhóm thực nghiệm v  nhóm đối chứng (ĐC.  

- Tiến h nh thực nghiệm ở 2  ớp (trung đội) được tổ chức  ạy học th o 

truyền thống cho nhóm đối chứng v  tổ chức  ạy học th o định hướng ph t triển 

năng  ực cho nhóm thực nghiệm. 

          - Sau mỗi   i  ạy thực nghiệm, tiến h nh  iểm tra chất  ượng học tập của học 

viên ở cả 2  ớp ĐC v  TN một c ch  h ch quan. Nội  ung  iểm tra  ao gồm  iểm 

tra cả phần  iến thức,    năng, th i độ v  năng  ực của học viên sau mỗi   i học.  

 3.3.2. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm 

3.3.2.1. Đo lường và thu thập dữ liệu 

 - X y  ựng c c công cụ để đo  ường  ết quả thực nghiệm. 

 + X y  ựng đề  iểm tra  iến thức 

 + X y  ựng c c tiêu chi đ nh gi  năng  ực 

 Mỗi   i x y  ựng 5 tiêu ch  đ nh gi  năng  ực th o mức độ tăng  ần. Cho 

điểm c c tiêu ch  th o trọng số từ 1 đến 5. Điểm mỗi tiêu ch  cho ở 4 mức tốt,  h , 

trung  ình, yếu nh n th o trọng số th o  ảng 3.1 

Bảng 3.1. Ch m điểm theo trọng số và xếp loại các tiêu chí đánh giá năng lực 

Mức độ Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Tiêu chí 5 
Xếp loại 

chung 

Tốt  4 8 12 16 20 46-60 

Khá 3 6 9 12 15 31-45 

Trung bình 2 4 6 8 10 16-30 

Yếu 1 2 3 4 5 15 
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 - Tiến h nh đo  ường v  thu thập  ết quả thực nghiệm: Đo  iến thức,  ỹ 

năng, th i độ, năng  ực, độ tin cậy v  độ gi  trị. 

 - Tiến h nh xử   , ph n t ch  ết quả thực nghiệm: Sử  ụng phép  iểm chứng T-

t st độc  ập để so s nh c c gi  trị trung  ình của hai nhóm TN v  ĐC v  mức độ ảnh 

hưởng. Trong phép  iểm chứng T-t st, ch ng ta thường t nh gi  trị P, trong đó P    x c 

suất xảy ra ngẫu nhiên, thông thường hệ số P được quy định P < = 0,05 ( i  trị P được 

giải th ch như sau: P < = 0,05 có ý ngh a; P > 0,05  hông có ý ngh a). 

 - Mô tả dữ liệu  

  ai c ch ch nh để mô tả  ữ  iệu    độ tập trung v  độ ph n tán. Độ tập trung 

mô tả “trung t m” của  ữ  iệu nằm ở đ u. C c tham số thống  ê của độ tập trung    

M t, Trung vị và Giá trị trung  ình. 

 - Công thức t nh trung  ình cộng trong Exc   

n

i i

i=1

1
X = f x

n


 

                             Trong đó:  X    gi  trị trung  ình cộng 

                                                n:    số học sinh 

                                                xi:    gi  trị điểm số 

                                                fi:    tần xuất của xi  

 - Độ  ệch chuẩn S: Độ  ệch chuẩn phản  nh sự sai  ệch hay  ao động, ph n 

t n của c c số  iệu xung quanh gi  trị trung  ình cộng giữa hai nhóm TN v  ĐC.           

Công thức t nh độ  ệch chuẩn St  v (num  r 1, num  r 2…) trong Exc  : 

2

i if (x - X)
S =

n -1


 

                         Trong đó:  S:    độ  ệch chuẩn 

                                           xi:    gi  trị điểm số 

                                          X  :    gi  trị trung  ình cộng 

                                            n:    tổng số học sinh tham gia của mỗi nhóm 

                                            fi:    tần số của xi  
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 - So s nh  ữ  iệu: Sử  ụng phép  iểm chứng T-t st độc  ập  để  iểm chứng 

sự chênh  ệch về gi  trị trung  ình của hai nhóm thực nghiệm v  đối chứng có xảy 

ra ngẫu nhiên hay  hông. 

 - Công thức t nh gi  trị P của phép  iểm chứng T-t st trong phần mềm Exc  : 

  P = T-test (array1, array2, tail, type) 

 + Array    cột điểm số m  ch ng ta định so s nh 

 + Trong đó: tai  (đuôi), typ  ( ạng)    c c tham số 

 - Mức độ ảnh hưởng (  )  

 Mức độ ảnh hưởng cho  iết độ  ớn ảnh hưởng của t c động. Độ chênh  ệch 

gi  trị trung  ình chuẩn (SMD) ch nh    công cụ đo mức độ ảnh hưởng. Công thức 

t nh mức độ ảnh hưởng sử  ụng độ chênh  ệch gi  trị trung  ình chuẩn của Coh n 

(1998) được trình   y trong  ảng  ưới đ y: 

 

                     i  trị T  Nhóm thực nghiệm –  i  trị T  Nhóm đối chứng 

       SMD = -------------------------------------------------------- 

                                  Độ  ệch chuẩn Nhóm đối chứng  

3.3.2.2. Nhận xét, đánh giá kết quả thực nghiệm, r t ra kết luận về tính khả 

thi và hiệu quả của đề tài nghiên cứu. 

 - Đánh giá định lượng: Sử  ụng phư ng ph p thống  ê to n học v  c c phần 

mềm Exc  , SPSS 20 để xử    số  iệu sau thực nghiệm. 

 Tiến h nh tổng hợp  ết quả c c   i  iểm tra (th o thang điểm 10) sau t c 

động của c c   i thực nghiệm ở  ớp TN v   ớp ĐC rồi  p  ụng c c công thức t nh 

trên phần mềm Exc   để có c c gi  trị thống  ê: Môt (Mo  ), trung vị (M  ian), 

trung  ình cộng (Av rag ), độ  ệch chuẩn (St  v), gi  trị của trị số P, mức  độ ảnh 

hưởng (SMD), t nh tỷ  ệ % điểm giỏi,  h , trung  ình, yếu < 5 rồi vẽ  iểu đồ hình 

cột so s nh  ết quả thực nghiệm giữa  ớp TN v   ớp ĐC ở c c trường  h c nhau. 

 - Đánh giá định tính: Thông qua  ự giờ, trao đổi với c c đối tượng TN v  

thông qua   i   m của học viên. Nhận xét về tinh thần, th i độ, ý thức học tập của 

học viên qua  ết quả xử    c c phiếu điều tra đối với học viên v  ý  iến đ nh gi  của 

giảng viên. 



133 

 

3.4. Quy trình thực nghiệm 

3.4.1. Chuẩn bị thực nghiệm 

3.4.1.1.  họn nội dung thực nghiệm 

Chọn 3   i thực nghiệm có cả  ý thuyết v  thực h nh 

  i 1: Tọa độ vuông góc 

  i 2: Thực h nh vận động th o  ản đồ 

  i 3: Đắp sa   n 

3.4.1.2.  họn đ i tượng thực nghiệm 

 ọc viên 3 trường,  ọc viện  ậu cần, trường Đại học Trần Quốc Tuấn, Đại 

học Nguyễn  uệ. Mỗi trường hai  ớp một  ớp thực nghiệm một  ớp đối chứng, đối 

tượng cử nh n qu n sự chuyên ngh nh Lục qu n, Ch nh trị,  ậu cần 

3.4.1.3.  họn địa  àn thực nghiệm 

1. Trường Đại học Trần Quốc Tuấn, địa chỉ Cổ Đông, S n T y,    Nội 

2. Đại học Nguyễn  uệ, địa chỉ Th nh phố  ắc Ninh, tỉnh  ắc Ninh 

3.  ọc viện  ậu cần, địa chỉ Ngọc Thụy,  ia L m,    Nội 

Trong mỗi trường chọn ra hai  ớp, trong đó có một  ớp đối chứng v  một  ớp 

thực nghiệm.  ọc viên ở c c  ớp đối chứng v   ớp thực nghiệm có s  số v  trình độ 

tư ng đư ng nhau. 

3.4.1.4.Thời gian thực nghiệm: 

- Thời gian thực nghiệm được tiến h nh v o năm học 2017-2018 ở 3 trường, 

Học viện Hậu cần, Trường s  quan Lục quân 1, Trường s  quan Ch nh trị. 

- Tiến hành thực nghiệm việc áp dụng c c phư ng ph p  ạy học phát huy 

tính tích cực, tự giác, sáng tạo, th o định hướng phát triển năng  ực với sự trợ giúp 

của công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. 

3.4.2. Tổ chức thực nghiệm 

 iảng viên ở mỗi trường thực nghiệm cùng  ạy 3   i ở cả  ớp TN v   ớp ĐC 

nhằm tạo thuận  ợi cho việc so s nh  ết quả thực nghiệm giữa c c  ớp TN v  Lớp 

ĐC ở mỗi trường thực nghiệm  h c nhau. 

  i 1: Tọa độ vuông góc giảng viên  ạy ở 3 trường. 

  i 2: Thực h nh vận động th o  ản đồ giảng viên  ạy ở trường đại học Trần 

Quốc Tuấn. 
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  i 3: Đắp sa   n giảng viên  ạy ở Trường Đại học Trần Quốc Tuấn. 

3.4.3. Kết quả thực nghiệm 

3.4.3.1. Kết quả đánh giá định lượng 

a) Tổng hợp kết quả kiểm tra kiến thức sau 3 bài TN và ĐC ở 3 trƣờng 

Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả kiểm tra kiến thức lớp TN và ĐC bài Tọa độ  

vuông góc của 3 trường 

Trƣờng thực 

nghiệm 

Lớp Quân 

số 

Điểm kiểm tra 
X  

4 5 6 7 8 9 10 

Trường đại học 

Trần Quốc Tuấn 

TN 27 0 0 2 5 6 9 5 8.4 

ĐC 27 0 0 3 11 8 4 1 7.6 

Đại học 

Nguyễn  uệ 

TN 27 0 0 2 6 9 7 3 8.1 

ĐC 27 0 1 4 11 6 4 1 7.4 

 ọc viện  ậu 

cần 

TN 27 0 0 2 7 8 7 3 8.1 

ĐC 27 0 1 3 12 7 3 1 7.4 

Tổng số 
TN 81 0 0 7 18 23 22 11 8.1 

ĐC 81 0 2 10 34 21 11 3 7.5 

 

Bảng 3.3. Bảng tổng hợp theo   kết quả kiểm tra lớp TN và ĐC bài Tọa độ  

vuông góc của 3 trường 

Trƣờng thực nghiệm Lớp Quân 

số 

Kết quả kiểm tra (%) 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

Trường đại học Trần 

Quốc Tuấn 

TN 27 51.9 40.7 7.4 0 

ĐC 27 18.5 70.4 11.1 0 

Đại học Nguyễn  uệ TN 27 37.0 55.6 7.40 0 

ĐC 27 18.5 63.0 18.5 0 

 ọc viện  ậu cần TN 27 33.3 55.6 11.1 0 

ĐC 27 14.8 70.4 14.8 0 

Tổng số 3 trường TN 81 40.8 50.6 8.6 0 

ĐC 81 17.3 67.9 14.8 0 
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 Kết quả  iểm tra  iến thức   i tọa độ vuông góc của 3 trường cho thấy điểm 

 h c  iệt giữa  ớp ĐC v   ớp TN. Điểm trung  ình chung của 3 trường  ớp TN    

8.1 c n điểm của  ớp ĐC    7.5 ( ảng 3.2). Ph n t ch  ết quả của từng trường theo 

thống  ê c c  ảng 3.3 cho thấy  ết quả  oại giỏ của  ớp TN cao h n  ớp ĐC v  

trung  ình  ớp TN giảm h n  ớp ĐC. 

 

 

  nh 3.1. So sánh kết quả giữa lớp TN và ĐC ở 3 trường 

 

Hình 3.2. Kết quả sau thực nghiệm ở 3 trường 
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 iểu đồ so s nh  ết quả gữa  ớp TN v   ớp ĐC của 3 trường cho thấy 

Trường đại học Trần Quốc Tuấn  ết quả học tốt nhất,  oại giỏi cao nhất,  oại trung 

 ình thấp nhất. Cả 3 trường  oại giỏi của  ớp TN đêu tăng,  oại trung  ình giảm 

xuống so với  ớp đối chứng. Kết quả chung sau thực nghiệm của cả 3 trường  iến 

thức về sử  ụng tọa độ vuông góc  oại giỏi đã tăng  ên, chất  ượng học tập của học 

viên đã được cải thiện. 

Bảng 3.4. Các tham số kiểm định kết quả sau thực nghiệm 

Lớp Min Max Trung bình Mode Độ lệch chuẩn 

TN 6.0 10.0 8.21 8.0 1.126 

ĐC 5.0 10.0 7.44 7.0 1.129  

 

 

Hình 3.3. Biểu đồ ph n bố điểm của lớp TN 
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Hình 3.4. Biểu đồ ph n bố điểm của lớp ĐC 

 C c gi  trị thống  ê của  ảng 3.7 cho thấy mức độ  h c  iệt của  ớp TN v  

 ớp ĐC, thể hiện điểm tối thiểu của  ớp TN    6.0,  ớp ĐC    5.0; điểm trung  ình 

 ớp TN    8.15  ớp ĐC    7.47; điểm số tập trung của  ớp TN    8.0  ớp ĐC    7.0 

b) Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực sau 3 bài thực nghiệm  

 -  ài Tọa độ vuông góc 

 + Kết quả đánh giá của giảng viên 

Bảng 3.5. Kết quả đánh giá năng lực sử dụng tọa độ vuông góc trên bản đồ 

 địa hình quân sự của lớp TN 

 Tiêu chí  

 

Kết quả 

chung 
X c định 

được các 

loại tọa độ 

vuông góc 

Phân biệt 

được từng 

loại tọa độ 

Sử dụng 

được từng 

loại tọa độ 

vuông góc 

Lựa chọn 

được loại tọa 

độ phù hợp 

và xử lý 

trong từng 

trường hợp 

cụ thể 

Vận dụng 

được vào 

trong diễn tập 

chiến thuật 

Mức độ SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tốt 79 97,5 31 38,3 25 30,9 20 24,7 9 11,1 41 50,6 
Khá 2 2,5 43 53,1 40 49,4 34 42,0 32 39,5 38 46,9 
Trung bình 0 0 7 8,6 16 19,8 27 33,3 38 46,9 2 2,5 
Yếu 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 0 0 



138 

 

Bảng 3.6. Kết quả đánh giá năng lực sử dụng tọa độ vuông góc trên bản đồ  

địa hình quân sự của lớp ĐC (thang điểm 60) 

 Tiêu chí  

 

Kết quả 

chung 

X c định 

được các 

loại tọa độ 

vuông góc 

Phân biệt 

được từng 

loại tọa độ 

Sử dụng 

được từng 

loại tọa độ 

vuông góc 

Lựa chọn 

được loại tọa 

độ phù hợp 

và xử lý 

trong từng 

trường hợp 

cụ thể 

Vận dụng 

được vào 

trong diễn tập 

chiến thuật 

Mức 

độ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tốt 79 97,5 17 21,0 9 11,1 5 6,2 0 0 21 25,9 

Khá 2 2,5 53 65,4 50 61,7 37 45,7 21 25,9 58 71,6 

Trung 

bình 
0 0 11 13,6 22 27,2 33 40,7 53 65,4 2 2,5 

Yếu 0 0 0 0 0 0 6 7,4 7 8,6 0 0 

  

Bảng 3.7. Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực sử dụng tọa độ vuông góc  

trên bản đồ địa hình quân sự của lớp TN (thang điểm 60) 

 

Mức độ 

Kết quả 

Lớp TN Lớp ĐC 

Số HV Tỷ lệ % Số HV Tỷ lệ % 

Tốt 41 50,6 21 25,9 

Khá 38 46,9 58 71,6 

Trung bình 2 2,5 2 2,5 

Yếu 0 0 0 0 

Thông số thống kê 

Độ  ệch chuẩn 9,267 6,632 

Điểm trung  ình 44,52 39,53 

Mức ý ngh a quan s t 

2 phía (Sig.2-taiied) 
0,001 

 

 So s nh đối chiếu kết quả đ nh gi  năng  ực HV sử dụng tọa độ vuông góc 

trên bản đồ địa hình quân sự của lớp TN v  ĐC có sự khác biệt thể hiện: Tỷ lệ HV 

được đ nh gi  đạt mức tốt và khá của lớp TN lần  ượt là 50,6% và 46,9 % trong khi 

đó ĐC chỉ là 25,9% và 71,6%. Điểm trung  ình TN    44,52 ĐC    39,53. Độ lệch 

chuẩn lớp TN là  lớp ĐC    Độ  ệch chuẩn phản  nh sự sai  ệch hay  ao động, ph n 
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t n của c c số  iệu xung quanh gi  trị trung  ình cộng giữa hai nhóm TN v  ĐC. 

Nhóm TN có độ  ệch chuẩn nhỏ h n  ớp ĐC như vậy thì nhóm TN có  ết quả cao 

h n. So sánh mức ý ngh a quan s t 2 ph a (Sig.2-taiied) là 0,001 <0,05 từ đó có thể 

kết luận việc tổ chức dạy học th o định hướng phát triển năng  ực HV về sử dụng 

tọa độ vuông góc của lớp TN là hiệu quả.  

+ Kết quả học viên tự đánh giá 

Bảng 3.8. So sánh Kết quả tự đánh giá của học viên và kết quả đánh giá  

của giảng viên theo từng tiêu chí 

 

X c định được 

các loại tọa độ 

vuông góc 

Phân biệt được 

từng loại tọa độ 

Sử dụng được 

từng loại tọa độ 

vuông góc 

Lựa chọn được 

loại tọa độ phù 

hợp và xử lý 

trong từng 

trường hợp cụ 

thể 

Vận dụng được 

vào trong diễn 

tập chiến thuật 

 
GV HV GV HV GV HV GV HV GV HV 

Tốt 97,5 96,3 38,3 43,6 30,9 39,1 24,7 32,4 11,1 27,8 

Khá 2,5 3,7 53,1 56,4 49,4 57,4 42 58,4 39,5 56,3 

Trung 

bình 
0 0 8,6 0 19,8 3,5 33,3 9,2 46,9 15,9 

Yếu 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 

 

 

  nh 3.5. So sánh kết quả tự đánh giá của học viên và kết quả đánh giá  

của giảng viên theo từng tiêu chí 
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 Thông qua  ảng 3.11 v   iểu đồ hình 3.5 về  ết quả tự đ nh gi  của học viên 

v   ết quả đ nh gi  của giảng viên th o từng tiêu ch  cho thấy đ nh gi  của  V v  

tự đ nh gi  của  V c   ản    thống nhất. Điểm đ nh gi   h c của  V v   V    ở 

những tiêu ch   hó (tiêu ch  4, 5)    có sự  ệch nhau tư ng đối tư ng ứng  V 24,7% 

HV 32,4%; GV 11,1% HV 27,8% điều n y giải th ch    sự chủ quan của người học 

thường ngh     đã   m được nhưng sự thật  h ch quan thì  ại  h c. 

-  ài Thực hành vận động theo bản đồ 

 + Kết quả đánh giá của giảng viên 

Bảng 3.9. Kết quả đánh giá năng lực v n động theo bản đồ của lớp TN(b2c1d1) 

 Tiêu chí  

 

Kết quả 

chung 

X c định 

được tọa 

độ địa 

hình, địa 

vật trên 

tuyến 

đường vận 

động từ vị 

trí xuất 

ph t đến 

tập kết. 

X c định 

được hướng 

của bản đồ 

trùng với 

hướng 

ngoài thực 

địa 

X c định 

được vị trí 

đứng và 

hướng vận 

động ngoài 

thực địa. 

Phân tích, 

đối chiếu 

được các 

mục tiêu, địa 

vật trên bản 

đồ và ngoài 

thực địa. 

Sáng tạo, bổ 

xung những 

địa vật, mục 

tiêu ngoài 

thực địa lên 

bản đồ với 

phư ng ph p 

nhanh nhất. 

Mức độ SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tốt 32 100 31 96,9 27 84,4 23 71,9 20 62,5 28 87,5 
Khá 0 0 1 3,1 5 15,6 7 21,9 8 25,0 4 12,5 
Trung 

bình 
0 0 0 0 0 0 2 6,2 3 9,4 0 0 

Yếu 0 0 0 0 0 0 0  1 3,1 0 0 
  

Bảng 3.10. Kết quả đánh giá năng lực v n động theo bản đồ của lớp ĐC(b1c1d1) 

 Tiêu chí  

 

Kết quả 

chung 

X c định 

được tọa 

độ địa 

hình, địa 

vật trên 

tuyến 

đường vận 

động từ vị 

trí xuất 

ph t đến 

tập kết. 

X c định 

được 

hướng của 

bản đồ 

trùng với 

hướng 

ngoài thực 

địa 

X c định 

được vị trí 

đứng và 

hướng vận 

động ngoài 

thực địa. 

Phân tích, 

đối chiếu 

được các 

mục tiêu, địa 

vật trên bản 

đồ và ngoài 

thực địa. 

Sáng tạo, bổ 

xung những 

địa vật, mục 

tiêu ngoài 

thực địa lên 

bản đồ với 

phư ng ph p 

nhanh nhất. 

Mức độ 
SL % SL % SL % SL % SL % SL % 
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Tốt 32 100 28 87,5 20 62,5 15 46.9 12 37,5 21 65,6 

Khá   4 12,5 7 21,9 10 31,3 11 34,4 8 25,0 

Trung 

bình 
    5 15,6 7 21,8 6 18,7 3 9,4 

Yếu         3 9,4   
 

Bảng 3.11. Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực v n động theo bản đồ  

của lớp TN(b2c1d1) và lớp ĐC(b1c1d1) 

 

Mức độ 

Kết quả 

Lớp TN Lớp ĐC 

Số HV Tỷ lệ % Số HV Tỷ lệ % 

Tốt 28 87,5 21 65,6 

Khá 4 12,5 8 25,0 

Trung bình   3 9,4 

Yếu     

Thông số thống kê 

Độ tin cậy 

Cronbach's Alpha 
0,761 0,81 

Độ  ệch chuẩn 7,36 10,09 

Điểm trung  ình 55,43 50,16 

Mức ý ngh a quan s t 

2 phía (Sig.2-taiied) 
0,020 

So s nh đối chiếu  ết quả đ nh gi  năng  ực vận động th o  ản đồ của  ớp 

TN v  ĐC có sự  h c  iệt thể hiện: Tỷ  ệ  V được đ nh gi  đạt mức tốt v   h  của 

 ớp TN  ần  ượt    87,5% và 12,5% trong  hi đó ĐC chỉ    65,6% và 25,0%. Điểm 

trung  ình TN    55,43 ĐC    50,16. Độ  ệch chuẩn  ớp TN    7,36  ớp ĐC    10,09 

độ  ệch chuẩn phản  nh sự sai  ệch hay  ao động, ph n t n của c c số  iệu xung 

quanh gi  trị trung  ình cộng giữa hai nhóm TN v  ĐC. Nhóm TN có độ  ệch chuẩn 

nhỏ h n  ớp ĐC như vậy thì nhóm TN có  ết quả cao h n. Độ tin cậy (Cronbach's 

A pha) của  ớp TN    0,761  ớp ĐC    0,81 đều  ớn h n 0,7. So s nh mức ý ngh a 

quan sát 2 phía (Sig.2-taiied)    0,020 <0,05 từ đó có thể  ết  uận việc tổ chức  ạy 

học th o định hướng ph t triển năng  ực  V về sử  ụng  ản đồ ngo i thực địa của 

 ớp TN    hiệu quả. 
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+ Kết quả học viên tự đánh giá 

Bảng 3.12. So sánh kết quả tự đánh giá của học viên và kết quả đánh giá  

của giảng viên theo từng tiêu chí 

  

X c định được 

tọa độ địa 

hình, địa vật 

trên tuyến 

đường vận 

động từ vị trí 

xuất ph t đến 

tập kết. 

X c định được 

hướng của  ản 

đồ trùng với 

hướng ngo i 

thực địa 

X c định được 

vị tr  đứng v  

hướng vận 

động ngo i 

thực địa. 

Ph n t ch, đối 

chiếu được 

c c mục tiêu, 

địa vật trên 

 ản đồ v  

ngo i thực địa. 

S ng tạo,  ổ 

xung những 

địa vật, mục 

tiêu ngoài 

thực địa  ên 

 ản đồ với 

phư ng ph p 

nhanh nhất. 

  GV HV GV HV GV HV GV HV GV HV 

Tốt 100 100 96,9 95,1 84,4 86,3 71,9 83,2 62,5 79,1 

Khá 0 0 3,1 4,9 15,6 13,7 21,9 13,2 25 15,2 

Trung 

bình 0 0 0 0 0 0 6,2 3,6 9,4 5,7 

Yếu 0 0 0 0 0 0 0   0 3,1 0  

 

 

  nh 3.6. So sánh kết quả tự đánh giá của học viên và kết quả đánh giá 

 của giảng viên theo từng tiêu chí. 

 Thông qua  ảng 3.15 v   iểu đồ hình 3.6 về  ết quả tự đ nh gi  của  V v  

 ết quả đ nh gi  của  V th o từng tiêu ch  cho thấy đ nh gi  của  V v  tự đ nh gi  

của  V c   ản    thống nhất. Điểm đ nh gi   h c của  V v   V    ở những tiêu 
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ch   hó (tiêu ch  4, 5)    có sự  ệch nhau tư ng đối tư ng ứng  V 71,9% HV 

83,2%; GV 62,5% HV 79,1% điều n y giải th ch    sự chủ quan của người học 

thường ngh     đã   m được nhưng sự thật  h ch quan thì  ại  h c. 

-  ài Đắp sa bàn 

+ Giảng viên đánh giá sản phẩm của nhóm 

Bảng 3.13. Kết quả đánh giá năng lực Đắp sa bàn lớp TN 

 Tiêu chí 

Kết quả 

chung 

X c định 

được c c 

t i  iệu, vật 

chất  iên 

quan đến 

công tác 

đắp sa   n 

Phân tích 

được dáng 

đất, địa vật 

trên  ản đồ 

để đắp sa 

bàn 

Sử  ụng 

được thước 

t nh tiêu độ 

cao để đắp 

  ng đất. 

Th nh thạo 

c c  ỹ năng 

đắp sa bàn 

đảm  ảo độ 

chính xác 

với   ng đất 

v  địa vật 

ngo i thực 

địa 

Vận  ụng 

s ng tạo 

những vấn 

đề thực 

tiễn trong 

quá trình 

đắp sa 

bàn. 

Mức độ SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tốt 24 75,0 25 78,1 25 78,1 22 68,8 20 62,5 25 78,1 
Khá 6 18,7 5 15,6 7 21,9 6 18,8 8 25,0 7 21,9 
Trung bình 2 6,3 2 6,3   4 12,4 4 12,5   
Yếu             

  

Bảng 3.14. Kết quả đánh giá năng lực Đắp sa bàn lớp ĐC 

 Tiêu chí  

 

Kết quả 

chung 

X c định 

được c c 

t i  iệu, vật 

chất  iên 

quan đến 

công tác 

đắp sa   n 

Phân tích 

được   ng 

đất, địa vật 

trên  ản đồ 

để đắp sa 

bàn 

Sử  ụng 

được thước 

t nh tiêu độ 

cao để đắp 

  ng đất. 

Th nh thạo 

c c  ỹ 

năng đắp 

sa   n đảm 

 ảo độ 

chính xác 

với   ng 

đất v  địa 

vật ngo i 

thực địa 

Vận  ụng 

s ng tạo 

những vấn 

đề thực tiễn 

trong quá 

trình đắp sa 

bàn. 

Mức độ SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

Tốt 23 71,9 22 68,8 21 65,6 12 37,4 10 31,3 22 68,8 

Khá 7 21,8 7 21,8 10 31,3 10 31,3 11 34,3 7 21,9 

Trung bình 2 6,3 3 9,4 1 3,1 8 25,0 8 25,0 3 9,3 

Yếu       2 6,3 3 9,4   
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Bảng 3.15. Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực Đắp sa bàn của lớp ĐC và TN 

 

Mức độ 

Kết quả 

Lớp TN Lớp ĐC 

Số HV Tỷ lệ % Số HV Tỷ lệ % 

Tốt 25 78,1 22 68,8 

Khá 7 21,9 7 21,9 

Trung bình   3 9,3 

Yếu     

Thông số thống kê 

Độ tin cậy 

Cronbach's Alpha 

0,838 0,842 

Độ  ệch chuẩn 8,59 11,49 

Điểm trung  ình 54,21 48,09 

Mức ý ngh a quan s t 

2 phía (Sig.2-taiied) 

0,019 

 

So s nh đối chiếu  ết quả đ nh gi  năng  ực  V đắp sa   n của  ớp TN v  

ĐC có sự  h c  iệt thể hiện: Tỷ  ệ  V được đ nh gi  đạt mức tốt v   h  của  ớp 

TN  ần  ượt    78,1% và 21,9% trong  hi đó ĐC chỉ    68,8% và 21,9%. Điểm 

trung  ình TN    54,21 ĐC    48,09. Độ  ệch chuẩn  ớp TN    8,59  ớp ĐC    

11,49 độ  ệch chuẩn phản  nh sự sai  ệch hay  ao động, ph n t n của c c số  iệu 

xung quanh gi  trị trung  ình cộng giữa hai nhóm TN v  ĐC. Nhóm TN có độ 

 ệch chuẩn nhỏ h n  ớp ĐC như vậy thì nhóm TN có  ết quả cao h n. Độ tin cậy 

(Cron ach's A pha) của  ớp TN    0,838  ớp ĐC    0,842 đều  ớn h n 0,7.  So sánh 

mức ý ngh a quan s t 2 ph a (Sig.2-taiied)    0,019 <0,05 từ đó có thể  ết  uận 

việc tổ chức  ạy học th o định hướng ph t triển năng  ực  V về đắp sa   n của 

 ớp TN    hiệu quả. 
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+ Học viên tự đánh giá 

Bảng 3.16. So sánh kết quả tự đánh giá của học viên và kết quả đánh giá  

của giảng viên theo từng tiêu chí 

  

X c định 

được c c t i 

 iệu, vật chất 

 iên quan đến 

công t c đắp 

sa bàn 

Phân tích 

được   ng 

đất, địa vật 

trên bản đồ để 

đắp sa   n 

Sử  ụng được 

thước t nh tiêu 

độ cao để đắp 

  ng đất. 

Th nh thạo 

c c  ỹ năng 

đắp sa   n 

đảm  ảo độ 

ch nh x c với 

  ng đất v  

địa vật ngo i 

thực địa 

Vận  ụng 

s ng tạo 

những vấn đề 

thực tiễn 

trong quá 

trình đắp sa 

bàn. 

GV HV GV HV GV HV GV HV GV HV 

Tốt 75 100 78,1 81,3 78,1 80,2 68,8 87,3 62,5 78,7 

Khá 18,7 0 15,6 16 21,9 19,8 18,8 12,7 25 18,1 

Trung 

bình 
6,3 0 6,3 2,7 0 0 12,4 0 12,5 3,2 

Yếu 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 

 

 

  nh 3.7. So sánh kết quả tự đánh giá của học viên và kết quả đánh giá  

của giảng viên theo từng tiêu chí. 

 Thông qua  ảng 3.19 v   iểu đồ hình 3.7 về  ết quả tự đ nh gi  của  V v  

 ết quả đ nh gi  của  V th o từng tiêu ch  cho thấy đ nh gi  của  V v  tự đ nh gi  

của  V c   ản    thống nhất. Điểm đ nh gi   h c của  V v   V    ở những tiêu 

ch   hó (tiêu ch  4, 5)    có sự  ệch nhau tư ng đối tư ng ứng  V 71,9% HV 
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83,2%; GV 62,5% HV 79,1% giống như  ết quả đ nh gi  ở c c tiêu ch  trên, điều 

n y giải th ch    sự chủ quan của người học thường ngh     đã   m được nhưng sự 

thật  h ch quan thì  ại  h c. 

 3.4.3.2. Kết quả đánh giá định tính 

 Ý thức, th i độ học viên trong giờ  ạy thực nghiệm (đ nh gi  qu  trình hoạt 

động của học viên) thông qua  ết quả quan s t ph n t ch  ết quả điều tra th i độ 

học viên sau  hi học xong c c   i TN t c giả thấy hầu hết học viên nhiệt tình, hứng 

th , t ch cực tham gia c c hoạt động học tập, t ch cực trong hoạt động nhận thức với 

  i học th o định hướng ph t triển năng  ực. 

 Qu  trình thực nghiệm cho thấy học viên rất hứng th , tự tin v  chủ động 

tham gia c c hoạt động  ạy học.  ọc viên tham gia ý  iên x y  ựng   i từ chỗ 

thường xuyên 13%, thỉnh thoảng 87% đến rất hứng th  25,9%, hứng th  69,2% sau 

thực nghiệm.  

 Sự tư ng t c giữa  V với  V trong giờ học được thường xuyên, thể hiện sau 

TN học viên rất hứng th  27,1%, hứng th  71,7 chỉ có 1,2%     ình thường. Trong 

đó  ết quả trước  hi học    rất thường xuyên trao đổi 9,9%, thường xuyên 19,1 

thỉnh thoảng 71%. 

  Trong hoạt động đ nh gi   V h o hứng với phư ng ph p tham gia tự đ nh 

gi . Tham gia đ nh gi  v  tự đ nh gi  từ chỗ chưa  ao giờ đ nh gi  95,4% đến 

100% rất hứng th  v  hứng th  tham gia tự đ nh gi . 

 Tổ chức  ạy học th o định hướng ph t triển năng  ực của  V thì  V phải có 

trình độ  iến thức chuyên môn cao, có năng  ực tổ chức  ạy học,   nh nhiều thời 

gian cho công t c chuẩn  ị, phải  ựa chọn nội  ung, phư ng ph p, hình thức tổ chức 

v   iểm tra đ nh gi  phù hợp. 
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Tiểu kết chƣơng 3 

1. Quá trình thực nghiệm sư phạm đã  hảng định được việc tổ chức dạy học 

môn Địa hình quân sự trong c c trường đại học quân sự Việt Nam th o định hướng 

phát triển năng  ực có tính khả thi và có khả năng  p  ụng trong thực tiến. 

2. Tiến hành tổ chức thực nghiệm 3 bài: Bài Tọa độ vuông góc, bài thực 

hành Vận động theo bản đồ,   i Đắp sa bàn. Ba bài này tiêu biểu, đ p ứng cho đặc 

điểm của môn học là có cả lý thuyết và thực h nh.  a   i n y cũng đ p ứng đa  ạng 

của phư ng ph p  ạy học đó    nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, dạy học nhóm, dạy 

học dự  n đ p ứng đa  ạng của phư ng ph p. 

3. Tổ chức v  đ nh giá kết quả thực nghiệm bảo đảm khoa học, khách quan, 

trung thực, phù hợp với đối tượng, đ ng trong chư ng trình môn học và sử lý kết 

quả thực nghiệm th o phư ng ph p thống kê toán học. 

4. Đ nh gi   ết quả thực nghiệm cả định t nh v  định  ượng, nội dung kiểm 

tra bao gồm kiểm tra cả phần kiến thức,    năng, th i độ v  năng  ực của học viên 

sau mỗi   i học thì lớp TN cao h n  ớp ĐC. 

5. Quá trình thực nghiệm cho thấy học viên rất hứng thú, tự tin và chủ động 

tham gia các hoạt động dạy học. Tổ chức dạy học th o định hướng phát triển năng 

lực của học viên thì giảng viên phải có trình độ kiến thức chuyên môn cao, có năng 

lực tổ chức dạy học, dành nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị, phải lựa chọn nội 

 ung, phư ng ph p, hình thức tổ chức và kiểm tra đ nh giá phù hợp. 

6. Kết quả thực nghiệm thu được đã đ nh gi  được tính khả thi và hiệu quả 

của việc tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong c c trường Đại học quân sự 

Việt Nam th o định hướng phát triển năng  ực. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1. Qua nghiên cứu lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học môn Địa hình 

quân sự trong c c trường đại học quân sự Việt Nam th o định hướng phát triển năng  ực 

là một yêu cầu cấp thiết, góp phần v o đổi mới phư ng ph p  ạy học, nâng cao chất 

 ượng dạy học môn Địa hình quân sự trong c c trường đại học quân sự của nước ta. 

2. Nghiên cứu lí luận và thực tiễn đã   m s ng tỏ của việc tổ chức dạy học theo 

định hướng phát triển năng  ực học viên là nhằm ph t huy được tính tích cực chủ 

động, sáng tạo cho học viên, bồi  ưỡng được phư ng ph p tự học, rèn luyện kỹ năng 

tư  uy v   ỹ năng h nh động. Thông qua môn học, học viên đã hình th nh được năng 

lực chung v  năng  ực nghề nghiệp đ p ứng công việc sau  hi ra trường công tác. 

3. Luận  n cũng đã đề cập đến thực trạng dạy học môn Địa hình quân sự ở 

c c trường đại hoc quân sự để thấy được những điểm mạnh và hạn chế trong quá 

trình tổ chức dạy học môn học, từ đó   m c  sở đưa ra quy trình v   iện pháp nâng 

cao chất  ượng dạy và học. 

4. Luận  n đã x c định rõ yêu cầu, nguyên tắc v  đưa ra được quy trình tổ 

chức dạy học môn Địa hình quân sự trong c c trường đại học quân sự Việt Nam 

th o định hướng phát triển năng  ực. Tác giả luận  n cũng đã đưa ra c c  iện pháp 

tổ chức dạy học môn học th o định hướng phát triển năng  ực. Đặc biệt luận  n đã 

x c định được c c năng  ực đặc thù của môn học đ y    c  sở cho việc dạy học theo 

định hướng phát triển năng  ực. 

5. Thiết kế được 3 bài giảng th o đ ng định hướng phát triển năng  ực của 

học viên. Thông qua các bài giảng đa  ạng về phư ng ph p nên đã ph t huy được 

tính tích cực chủ động, sáng tạo của học viên từ đó hình th nh được năng  ực 

chuyên môn đ p ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

6. Tính khả thi của đề t i được khảng định thông qua tổ chức thực nghiệm. 

Kết quả thực nghiệm được đ nh gi  định t nh v  định  ượng cho thấy chất  ượng giờ 

học ở lớp TN cao h n  ớp ĐC.  ọc viên ở lớp TN ph t huy được tính tích cực tự 

giác, sáng tạo, ph t huy được năng  ực chuyên môn đ p ứng nghề nghiệp sau này. 



149 

 

2. Khuyến nghị 

2.1. Với Bộ Quốc phòng 

Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa đường lối quan điểm của Đảng, chính sách của 

Nh  nước về giáo dục đ o tạo nhằm n ng cao năng  ực của đội ngũ s  quan trong 

tình hình mới. Xây dựng chuẩn đầu ra đối với đội ngũ đ o tạo s  quan th o định 

hướng phát triển năng  ực trong đó có chuẩn năng  ực sử dụng bản đồ quân sự trong 

hoạt động quân sự. 

Đối với Cục nh  trường - Bộ Tổng Tham Mưu thường xuyên cập nhật, tập 

huấn giảng viên thông nhất nội  ung phư ng ph p giảng dạy th o định hướng phát 

triển năng  ực, cách viết bài giảng theo hướng chu n kiến thức, thái độ và kỹ năng 

năng lực nghề nghiệp. Tạo điều kiện về  inh ph  để c c Nh  trường xây dựng 

giảng đường chuyên dùng cho môn học Địa hình quân sự, sản xuất học liệu phục 

vụ môn học. 

Đối với Cục Bản Đồ - Bộ Tổng Tham Mưu h ng năm tổ chức tập huấn, cập 

nhật những kiến thức mới về bản đồ, đặc biệt ứng dụng CNTT vào sử dụng bản đồ. 

2.2. Với các nhà trường Đại học quân sự 

C c nh  trường cần tập trung đổi mới và nâng cao chất  ượng dạy học 

môn  Địa hình quân sự theo định hướng phát triển năng  ực. Xây dựng đội ngũ 

giảng viên Địa hình quân sự th o hướng chuẩn hóa năng  ực nghề nghiệp nhằm 

đ p ứng được yêu cầu giáo dục - đ o tạo trong tình hình mới. Đồng thời, mở 

rộng quan hệ và hợp tác với c c trường đại học bên ngoài nhằm giao  ưu, học hỏi 

và chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy. Xây dựng môi trường văn hóa sư phạm 

tích cực, lành mạnh nhằm tích cực hóa và phát huy vai trò chủ thể của mỗi giảng 

viên trong tự học tập, tích cực hóa mối quan hệ và giao tiếp sư phạm giữa giảng 

viên và học viên. 

2.3. Với đội ngũ giảng viên các trường Đại học quân sự 

Từng giảng viên nêu cao trách nhiệm, tích cực, chủ động và sáng tạo trong 

học tập, rèn luyện n ng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, nhất    đổi 

mới phư ng ph p  ạy học th o định hướng phát triển năng  ực. Thường xuyên tu 
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 ưỡng, rèn luyện phẩm chất, tư c ch nh  gi o qu n đội, rèn luyện  tinh thần trách 

nhiệm, phong c ch sư phạm, lòng say mê yêu nghề, tình yêu thư ng v  th i độ đ ng 

mực đối với học viên. Luôn xây dựng động c  v  mục đ ch hoạt động nghề nghiệp 

sư phạm quân sự đ ng đắn. Tích cực tham gia, có hiệu quả các hoạt động bồi 

 ưỡng, tập huấn  chuyên ngành của cấp trên, nh  trường v    hoa để nâng cao trình 

độ mọi mặt, góp phần n ng cao năng  ực nghề nghiệp chuyên môn. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: PHIẾU XIN Ý KIẾN GIẢNG VIÊN 

          Để tìm hiểu một số vấn đề  iên quan đến việc “Tổ chức  ạy học môn Địa 

hình quân sự trong c c trường đại học quân sự th o định hướng phát triển năng 

lực”, xin c c đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về những vấn đề  ưới đ y 

bằng c ch đ nh  ấu (x) vào ô phù hợp. 

Xin trân trọng cám ơn sự gi p đỡ của các Đồng chí! 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

- Họ và tên giảng viên: . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . ... . . . . . . . .. .  Nam/Nữ . . . .. . . . . . . . .. . .  

- Trường / Học viện:.........................................................Tỉnh/Thànhphố:.......... 

- Số năm công t c: ................................Trình độ chuyên môn:.......................... 

NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Câu 1. Theo Đồng chí biện pháp đổi mới phƣơng pháp dạy học ở đại học hiện 

nay là? 

□ a. Cải tiến c c phư ng ph p  ạy học truyền thống; 

□ b. Kết hợp đa  ạng c c phư ng ph p  ạy học; 

□ c. Sử dụng c c phư ng ph p  ạy học tích cực; 

□ d. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học; 

Câu 2. Theo Đồng chí, đặc điểm cơ bản của giáo dục định hƣớng phát triển 

năng lực là?  

□ a. Lấy người học làm trung tâm;  

□ b. Mục tiêu đ p ứng các yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp; 

□ c. Định hướng cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp; 

□ d. Năng  ực được hình thành ở người học một cách rõ ràng; 

Câu 3. Đồng chí cho biết vai trò của môn học Địa hình quân sự trong đào tạo 

sĩ quan chỉ huy cấp phân đội trong quân đội? 

□ a. Rất quan trọng; 

□ b. Quan trọng; 

□ c. Bình thường; 

□ d. Không quan trọng; 
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Câu 4. Theo Đồng chí, để tổ chức dạy học môn học Địa hình quân sự theo 

định hƣớng phát triển năng lực đạt hiệu quả cần đảm bảo những yếu tố 

nào sau đây? 

□ a.Thiết kế bài học khoa học, x c định rõ ràng, cụ thể mục tiêu bài 

học và những hoạt động chủ yếu của giảng viên và học viên phải thực hiện; 

□ b. Tạo được bầu không khí sôi nổi, thân thiện trong lớp học, kích 

thích sự hứng thú tham gia của học viên;  

□ c. Tổ chức hoạt động dạy học cần  phải tạo nên mối quan hệ tư ng t c 

giữa giảng viên và học viên; 

□ d. Phối hợp sử dụng c c phư ng ph p, phư ng tiện dạy học hiện đại; 

Câu 5. Đồng chí thƣờng sử dụng những phƣơng pháp nào sau đây để tổ chức dạy 

học môn Địa hình quân sự? 

Phƣơng pháp Mức độ sử dụng  

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chƣa 

bao 

giờ 

Phư ng ph p thuyết trình     

Phư ng ph p đ m thoại     

Phư ng ph p đặt và giải quyết vấn đề     

Phư ng ph p  ạy học th o  ự án     

Phư ng ph p sử  ụng  ản đồ     

Phư ng ph p  ạy học hợp t c th o 

nhóm 

    

Phư ng ph p sử  ụng phư ng tiện 

trực quan 

    

Phư ng ph p  uyện tập     
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Câu 6. Đồng chí thƣờng sử dụng những phƣơng tiện, vật chất nào sau đây để tổ 

chức dạy học môn Địa hình quân sự? 

 

Phƣơng tiện, vật chất dạy học 

Mức độ sử dụng  

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chƣa 

bao giờ 

Bản đồ địa hình quân sự     

Địa bàn     

Ống nhòm     

Thước chỉ huy, thước ba cạnh     

Mô hình quả cầu,   ng đất, kính vạch 

khấc của địa bàn 

    

  n đạc giá ba chân     

 

Câu 7. Đồng chí đã ứng dụng CNTT&TT trong dạy học môn Địa hình quân 

sự? 

Ứng dụng CNTT&TT trong dạy học  

Mức độ sử dụng 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chƣa 

bao 

giờ 

Xây dựng bài giảng.     

Khai thác các tranh ảnh, video clip có liên 

quan đến nội dung bài học, tăng t nh trực quan 

sinh động kích thích hứng thú, tìm tòi tự phát 

hiện kiến thức của học viên.  

    

Giúp học viên tìm kiếm cập nhật bản đồ trên 

mạng Internet. 

    

Sử dụng phần mềm bản đồ số, GPS     
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Câu 8. Để tiến hành dạy học môn Địa hình quân sự đạt hiệu quả, theo đồng 

chí ngƣời dạy cần phải có những hoạt động nào sau đây? 

      □ a. Chuẩn bị bài giảng; 

      □ b. Chuẩn bị phư ng tiện dạy học; 

      □ c. Vận dụng các phư ng ph p v     thuật dạy học hiện đại; 

      □ d. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học; 

 Câu 9. Để tiến hành dạy học môn Địa hình quân sự đạt hiệu quả, theo theo 

đồng chí học viên cần phải có các hoạt động nào sau đây? 

□ a.  ọc viên tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập; 

□ b. Học viên phải có kỹ năng để tham gia c c tư ng t c sư phạm; 

□ c. Học viên cần nêu ra các câu hỏi, các thắc mắc đối với người dạy; 

□ d. Học viên cần có phư ng ph p v   ỹ năng học tập môn học; 

Câu 10. Để tiến hành dạy học môn Địa hình quân sự đạt hiệu quả, theo theo 

đồng chí cần phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây? 

□ a. Đảm bảo các yêu cầu c   ản về c  sở vật chất (địa bàn, bản đồ, 

thước chỉ huy...); 

□ b. Tạo môi trường học tập tích cực; 

□ c. Có hình thức tổ chức dạy học đa  ạng theo hướng tăng cường thực 

hành; 

□ d. Tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở trong lớp học; 

Câu 11. Khi biên soạn bài giảng đồng chí thƣờng tiến hành những hoạt động 

nào sau đây? 

□ a. Tìm hiểu chư ng trình, nội dung môn học, chuẩn kiến thức, kỹ năng; 

□ b.Tìm hiểu đối tượng học viên; 

□ c.X c định rõ mục tiêu dạy học; nội  ung  ạy học; 

□ d. X c định phư ng ph p, hình thức tổ chức, phư ng tiện dạy học; 

□ e.Thiết kế hoạt động học tập tích cực của học viên; 
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Câu 12. Theo Đồng chí những khó khăn để tổ chức dạy học môn học Địa hình 

quân sự theo định hƣớng phát triển năng lực? 

□ a. Đ y    vấn đề mới  

□ b. Học viên chưa tích cực tham gia các hoạt động học tập; 

□ c. Khó  hăn trong biên soạn bài giảng và tổ chức lên lớp; 

□ d. Điều kiện, phư ng tiện dạy học còn thiếu ( như địa bàn, bản đồ, 

thước chỉ huy ...); 
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PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHIẾU XIN Ý KIẾN GIẢNG VIÊN (56đ/c) 

 

 

Câu 1. Theo Đồng chí biện pháp đổi mới phƣơng pháp dạy học ở đại học hiện 

nay là? 

Nội dung Số lƣợng % 

Cải tiến c c phư ng ph p  ạy học truyền thống 51 91,1 

Kết hợp đa  ạng c c phư ng ph p  ạy họ 48 85,7 

Sử dụng c c phư ng ph p  ạy học tích cực 47 83,9 

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học 52 92,8 

 

Câu 2. Theo Đồng chí, đặc điểm cơ bản của giáo dục định hƣớng phát triển 

năng lực là:  

Nội dung Số lƣợng % 

Lấy người học làm trung tâm 52 92,8 

Mục tiêu đ p ứng các yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp 22 39,2 

Định hướng cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp 24 42,8 

Năng  ực được hình thành ở người học một cách rõ ràng 36 64,2 

 

Câu 3. Đồng chí cho biết vai trò của môn học Địa hình quân sự trong đào tạo 

sĩ quan chỉ huy cấp phân đội trong quân đội? 

Nội dung Số lƣợng % 

Rất quan trọng 36 64,3 

Quan trọng 20 35,7 

Bình thường 0 0 

Không quan trọng 0 0 
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Câu 4. Theo Đồng chí, để tổ chức dạy học môn học Địa hình quân sự theo 

định hƣớng phát triển năng lực đạt hiệu quả cần đảm bảo những yếu tố 

nào sau đây: 

Nội dung Số lƣợng % 

Thiết kế bài học khoa học, x c định rõ ràng, cụ thể mục 

tiêu bài học và những hoạt động chủ yếu của giảng viên và 

học viên phải thực hiện 

46 82,1 

Tạo được bầu không khí sôi nổi, thân thiện trong lớp học, 

kích thích sự hứng thú tham gia của học viên 
37 66,0 

Tổ chức hoạt động dạy học cần  phải tạo nên mối quan hệ tư ng 

tác giữa giảng viên và học viên 
48 85,7 

Phối hợp sử dụng c c phư ng ph p, phư ng tiện dạy học hiện đại 39 69,6 

 

Câu 5. Đồng chí thƣờng sử dụng những phƣơng pháp nào sau đây để tổ chức dạy 

học môn Địa hình quân sự. 

Phƣơng pháp 

Mức độ sử dụng  

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chƣa bao 

giờ 

SL % SL % SL % SL % 

Phư ng ph p thuyết trình 47 83,9 9 16,0     

Phư ng ph p đ m thoại 48 85,7 8 14,2     

Phư ng ph p đặt và giải quyết vấn 

đề 

34 60,7       

Phư ng ph p  ạy học th o  ự án     2 3,5 26 46,4 

Phư ng ph p sử  ụng  ản đồ 52 80,0 4 7,1     

Phư ng ph p  ạy học hợp t c th o 

nhóm 

16 28,5 21 37,5 12 21,4   

Phư ng ph p sử  ụng phư ng tiện 

trực quan 

54 96,4 2 3,5     

Phư ng ph p  uyện tập 48 85,7 8 14,2     
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Câu 6. Đồng chí thƣờng sử dụng những phƣơng tiện, vật chất nào sau đây để tổ 

chức dạy học môn Địa hình quân sự. 

 

Phƣơng tiện, vật chất dạy học 

Mức độ sử dụng  

Rất thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chƣa 

bao giờ 

SL % SL % SL % SL % 

Bản đồ địa hình quân sự 55 98,2 1      

Địa bàn 56 100       

Ống nhòm 56 100       

Thước chỉ huy, thước ba cạnh 56 100       

Mô hình quả cầu,   ng đất, kính 

vạch khấc của địa bàn 

20 35,7 36 64,2     

  n đạc giá ba chân 56 100       

 

Câu 7. Đồng chí đã ứng dụng CNTT&TT trong dạy học môn Địa hình quân sự. 

Ứng dụng CNTT&TT trong dạy học  

Mức độ sử dụng 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoản 

Chƣa 

bao giờ 

SL % SL % SL % SL % 

Xây dựng bài giảng. 56 100       

Khai thác các tranh ảnh, video clip có 

 iên quan đến nội dung bài học, tăng 

tính trực quan sinh động kích thích 

hứng thú, tìm tòi tự phát hiện kiến thức 

của học viên.  

 

 

24 

 

 

42,8 

 

28 50,0 4 7,2   

Giúp học viên tìm kiếm cập nhật bản 

đồ trên mạng Internet. 

  

48 85,8 8 14,2   

Sử dụng phần mềm bản đồ số, GPS   36 64,2 20 35,7   
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Câu 8. Để tiến hành dạy học môn Địa hình quân sự đạt hiệu quả, theo đồng 

chí ngƣời dạy cần phải có những hoạt động nào sau đây: 

Nội dung Số lƣợng % 

Chuẩn bị bài giảng 56 100 

Chuẩn bị phư ng tiện dạy học 56 100 

Vận dụng các phư ng ph p v     thuật dạy học hiện đại 55 98,2 

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học 54 96,4 

 

Câu 9. Để tiến hành dạy học môn Địa hình quân sự đạt hiệu quả, theo theo 

đồng chí học viên cần phải có các hoạt động nào sau đây: 

Nội dung Số lƣợng % 

Học viên tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập 56 100 

Học viên phải có kỹ năng để tham gia c c tư ng t c sư phạm 38 67,8 

Học viên cần nêu ra các câu hỏi, các thắc mắc đối với người dạy 47 83,9 

Học viên cần có phư ng ph p v   ỹ năng học tập môn học 49 87,5 

 

Câu 10. Để tiến hành dạy học môn Địa hình quân sự đạt hiệu quả, theo theo 

đồng chí cần phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây: 

Nội dung Số lƣợng % 

Đảm bảo các yêu cầu c   ản về c  sở vật chất (địa bàn, bản 

đồ, thước chỉ huy...) 
56 100 

Tạo môi trường học tập tích cực 46 82,1 

Có hình thức tổ chức dạy học đa  ạng theo hướng tăng cường 

thực hành 
54 96,4 

Tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở trong lớp học 42 75,0 
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Câu 11. Khi biên soạn bài giảng đồng chí thƣờng tiến hành những hoạt động 

nào sau đây: 

Nội dung Số lƣợng % 

Tìm hiểu chư ng trình, nội dung môn học, chuẩn kiến thức, kỹ năng 56 100 

Tìm hiểu đối tượng học viên 56 100 

X c định rõ mục tiêu dạy học; nội  ung  ạy học 56 100 

X c định phư ng ph p, hình thức tổ chức, phư ng tiện dạy học 56 100 

Thiết kế hoạt động học tập tích cực của học viên 48 85,7 

 

 

Câu 12. Theo Đồng chí những khó khăn để tổ chức dạy học môn học Địa hình 

quân sự theo định hƣớng phát triển năng lực? 

Nội dung Số lƣợng % 

Đ y    vấn đề mới 46 82,1 

Học viên chưa tích cực tham gia các hoạt động học tập 41 73,2 

Khó  hăn trong biên soạn bài giảng và tổ chức lên lớp 6 10,7 

Điều kiện, phư ng tiện dạy học còn thiếu ( như địa bàn, bản 

đồ, thước chỉ huy ...) 

18 32,1 
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PHỤ LỤC 3: PHIẾU HỎI   KIẾN HỌC VIÊN (283đ/c) 

 

        Để tìm hiểu một số vấn đề  iên quan đến việc “Tổ chức  ạy học môn Địa 

hình quân sự trong c c trường đại học quân sự th o định hướng ph t triển năng 

 ực”, Thầy muốn  iết ý  iến của  m về những vấn đề  ưới đ y  ằng c ch đ nh 

 ấu (X) v o cột phù hợp. 

Xin cám ơn sự gi p đỡ của em  

T ÔN  TIN CÁ N  N 

 

Họ và tên:                                                  Nam/Nữ 

Đơn vị …….. 

Trƣờng đại học ……….                       Thành phố/ Tỉnh:     

 

Hình thức hoạt động 
Mức độ tham gia (%) 

Rất thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chƣa 

bao giờ 

Tham gia thảo  uận nhóm     

Tham gia ý  iến x y  ựng   i học     

Sử dụng CNTT trong học tập     

Trao đổi với giảng viên trong và 

sau giờ học 

    

Nghiên cứu giáo trình, tài liệu 

trước khi lên lớp 

    

Thục luyện kiến thức sau giờ lên 

lớp 

    

Tham gia đ nh gi  v  tự đ nh gi       
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PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHIẾU HỎI   KIẾN HỌC VIÊN 

 

Hình thức hoạt động 

Mức độ tham gia (%) 

Rất thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chƣa bao 

giờ 

SL % SL % SL % SL % 

Tham gia thảo  uận nhóm   37 13,0 246 87,0   

Tham gia ý  iến x y  ựng   i học 56 19,8 81 28,6 146 51,6   

Sử dụng CNTT trong học tập   16 5,7 267 94,3   

Trao đổi với giảng viên trong 

và sau giờ học 

28 9,9 54 19,1 201 71,0   

Nghiên cứu giáo trình, tài liệu 

trước khi lên lớp 

36 12,7 81 28,6 166 58,7   

Thục luyện kiến thức sau giờ 

lên lớp 

48 17,0 172 60,7 63 22,3   

Tham gia đ nh gi  v  tự đ nh gi       13 4,6 270 95,4 
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PHỤ LỤC 5: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG THỰC HÀNH VẬN ĐỘNG 

THEO BẢN ĐỒ 

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học viên cò khả năng: 

1. Kiến thức 

- X c định được đường vận động trên bản đồ 

- Trình   y v    o c o được kế hoạch vận động theo bản đồ 

- X c định được điểm đứng, đối chiếu bản đồ với thực địa, bổ xung mục tiêu 

ngoài thực địa lên bản đồ trong quá trình vận động. 

- Vận dụng sáng tạo và linh hoạt vào từng tình huống chiến thuật sau khi ra 

trường làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu 

2. Kỹ năng 

- Sử dụng thành thạo bản đồ trong quá trình vận động; x c định điểm đứng; 

đối chiếu bản đồ với thực địa; bổ xung mục tiêu ngoài thực địa lên bản đồ. 

- Sử trí linh hoạt các tình huống trong quá trình vận động 

3. Thái độ 

 Hình thành kỹ năng chỉ huy trung đội vận động trong tình huống huấn luyện 

chiến đấu 

4. Định hướng phát triển năng lực 

 - Hình thành và phát triển cho học viên năng  ực sử dụng bản đồ ngoài thực 

địa, năng  ực hợp t c, năng  ực xử lý tình huống. 

II. NỘI DUNG  Tình huống vận động theo bản đồ 

  - Thực hành vận động: Từ vị trí xuất ph t đến + Điểm tập 1 Ngã 3 cầu 

Đ  Liền (1653) + Điểm tập 2 Ngã 3 (1588054275) + Điểm tập 3 Ngã 3 

(1747555150) 

+ Điểm tập 4 Ngã 3 (1775054985) + Điểm tập 5 Ngã 4 (1822554250) (Tập kết) 

III. THỜI GIAN:    6 tiết;   

IV. TỔ CHỨC, PHƢƠNG PHÁP 

 1. Tổ chức: Lên lớp th o đội hình trung đội  

 2. Phƣơng pháp:  
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 - Giảng viên: Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, tình huống có vấn đề 

 - Học viên: Kết hợp nghe, quan sát, thảo luận, luyện tập, tổng hợp kiến thức, 

báo cáo kế hoạch vận động với giảng viên. 

V. ĐỊA ĐIỂM: Thao trường 

VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM 

 1. Giảng viên: Bài giảng, bản đồ 1: 25.000 (Bản đồ Xuân Mai – Xóm Dự), 

gi o trình Địa hình quân sự tập 2, địa   n, thước chỉ huy. 

 2. Học viên: Bản đồ  1:25.000 (Bản đồ Xuân Mai – Xóm Dự), giáo trình 

Địa hình quân sự tập 2, đồ dùng học tập, thước chỉ huy, địa   n,   n đạc, giá 3 

chân, kim, kẹp bản đồ 

VII. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Mở bài 

 Giảng viên nêu tầm quan trọng, ý ngh a của thực hành theo bản đồ trong tác 

chiến, lấy ví dụ về tình huống trong chiến tranh. 

2. Hoạt động của GV và HV  

 ƣớc 1: Tạo tình huống có vấn đề 

-   ng ng y địch dùng máy bay trinh sát dọc trục đường 21 từ Xu n Mai đi 

S n T y v  trục đường 32 từ Hà Nội đi S n T y, trục đường 6 từ Hà Nội đi Xu n 

Mai, sử dụng không quân, pháo binh, tên lửa đ nh ph  c c  hu vực nghi ngờ có lực 

 ượng của ta. 

- Nhiệm vụ của học viên: Nghiên cứu trên bản đồ x c định và thực hành vận 

động theo bản đồ từ vị trí xuất phát đến + Điểm tập 1 Ngã 3 cầu Đ  Liền  (1653) 

+ Điểm tập 2 Ngã 3 (1588054275) + Điểm tập 3 Ngã 3 (1747555150) 

+ Điểm tập 4 Ngã 3 đường nhựa (1749) + Điểm tập 5 Ngã 4 (1822554250) 

(Tập kết) nhận nhiệm vụ. 

  ƣớc 2: Giải quyết vấn đề 

Tình hu ng 1: Giảng viên gợi ý để học viên phát hiện vấn đề, hướng dẫn học 

viên tìm cách giải quyết. Học viên tiến hành giải quyết vấn đề, giảng viên cùng học 

viên đánh giá kết quả 
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a) Hoạt động 1: Làm công tác chuẩn bị vận động 

- GV cho cho HV tập trung lớp 

 +  ướng dẫn học viên kẹp bản đồ v o   n đạc, chuẩn bị vật chất học tập 

 + Quy định thao trường, phổ biến ý định huấn luyện 

 + Biên chế khung tập, x c định cư ng vị tập của học viên 

- HV làm công tác chuẩn bị 

 Kẹp bản đồ v o   n đạc, chuẩn bị vật chất học tập 

 b) Hoạt động 2: Nhận nhiệm vụ 

- GV nêu tình huống trên cư ng vị đại đội trưởng giao nhiệm vụ cho trung đội 

trưởng nhận nhiệm vụ. 

- HV nhận nhiệm vụ trên bản đồ 

 c) Hoạt động 3: làm kế hoạch và báo cáo kế hoạch 

- GV  

 + Th o  õi, gi p đỡ học viên chuẩn bị đường vận động trên bản đồ và chuẩn 

bị nội dung kế hoạch vận động trên vở ghi 

 + Gọi học viên   o c o K VĐ, thống nhất nội dung Kế hoạch vận động. 

- HV Học viên phát hiện vấn đề cần giải quyết 

 + X c định kế hoạch vận động theo bản đồ 

 + X c định và vẽ đường c  động trên bản đồ 

 + Đo t nh cự ly, dự kiến thời gian c  động, thời gian nghỉ ngắn qua các 

chặng, dự kiến các tình huống trong qu  trình c  động, 

 + Báo cáo kế hoạch vận động theo bản đồ với cấp trên 

 + Giao nhiệm vụ, hiệp đồng, quy định bảo đảm cho cấp  ưới 

 d) Hoạt động 4: Thực hành  vận động theo bản đồ 

-  V đến giờ quy định 

 + cho lớp học lấy vũ  h  trang  ị, vật chất, tập trung phổ biến quy định hành quân. 

 + Cho vận động th o đội hình tiểu đội, mỗi tiểu đội cách nhau khoảng 100m 

 + Theo dõi HV vận động theo bản đồ, phát tình huống để HV xử trí tình 

huống lạc đường, vượt qua đường. 
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- HV thực hành  vận động theo bản đồ 

 + Tại vị trí xuất phát kiểm tra quân số vũ  h  trang  ị báo cáo cấp trên 

 + Thực hành chỉ huy đ n vị vận động theo kế hoạch đã  ết luận 

 + Báo cáo cấp trên tại c c điểm quy định 

 + Chỉ huy đ n vị vận động chặng tiếp th o đến vị trí tập kết 

 + Tại điểm tập kết: Đối chiếu vị trí tập kết trên bản đồ và ngoài thực địa, chỉ 

huy các bộ phận vào vị trí tập kết, tổ chức canh phòng, cảnh giới. 

 Tình hu ng 2: Học viên tự phát hiện vấn đề, nêu giả thuyết, lập kế hoạch và 

giải quyết vấn đề và tự rút ra kết luận. Giảng viên nhận xét đánh giá. 

- GV cho HV phát hiện tình huống bản đồ luôn lạc hậu so với thực địa 

 GV thiết kế tình huống khi HV vận động đến chặng 4 ngã 3 đường nhựa 

(1749) thi ngoài thực địa không có chỉ có đường nhựa đường đất. Tình huống HV 

phải kết luận được đ y ch nh    ngã 3 đường nhựa như trên  ản đồ. 

- HV giải quyết tình huống 

  + Phát hiện vấn đề  

 Quá trình vận động đi qu  cự ly chuẩn bị trên bản đồ. 

 Đối chiếu không thấy ngã 3 đường nhựa 

 Mâu thuẫn nẩy sinh, học viên phải tìm hiểu, khám phá. 

 HV phải tư  uy huy động cả nhóm cùng tham gia cách giải quyết 

 HV vận dụng kiến thức đã học để giải quyết 

(Tình huống lúc này bắt buộc phải giải quyết nếu không sẽ bị lạc đường) 

 + HV Giải quyết vấn đề 

 Từng người trong tiểu đội sẽ đưa ra giả thuyết và giải ph p đó    phải đối 

chiếu bản đồ với thực địa cụ thể ở khu vực đó như c c vật chuẩn điểm cao, trạm 

biến thế trên bản đồ và ngoài thực địa, các ngã 3 xung quanh để kết luận đ y ch nh 

   ngã 3 đã được chuẩn bị trên bản đồ.  

 Kiểm chứng kết quả bằng cách tiếp tục vận động rồi đối chiếu sẽ thấy đi  ạc đường 

 HV tự phát hiên vấn đề và tự giải quyết được sẽ nhớ lâu, tự tin vào kiến thức 

của mình để vững vàng sử lí công việc sau này. 
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 ƣớc 3: Kết luận vấn đề  

 Thông qua thực hành vận động theo bản đồ học viên tự n ng cao năng  ực sử 

dụng bản đồ ngoài thực địa. Biết vận dụng tổng hợp kiến thức từ định hướng bản 

đồ, x c định điểm đứng, đối chiếu, bổ sung vật chuẩn cũng như sử dụng các loại tọa 

độ ở   i trước để giải quyết các vấn đề nẩy sinh. 

3. Kết thúc bài giảng  

- Đ nh gi   ết quả học tập 

- Giải đ p thắc mắc 

- Giao nhiệm vụ học tập 
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PHỤ LỤC 6: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐẮP SA BÀN 

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học viên có khả năng: 

1. Kiến thức 

- X c định được thứ tự công t c chuẩn  ị đắp sa   n 

- Vận dụng phư ng ph p đắp sa bàn một cách sáng tạo và linh hoạt vào từng 

tình huống chiến thuật 

2. Kỹ năng 

 - Thành thạo được công t c chuẩn  ị v  thực h nh đắp sa   n. 

- Vận  ụng  inh hoạt v o trong qu  trình học tập công t c  

3. Thái độ 

Xử trí linh hoạt các tình huống trong quá trình làm nhiệm vụ luyện chiến đấu 

4. Định hướng phát triển năng lực 

 - Hình thành và phát triển cho học viên năng lực đắp sa   n, năng  ực hợp tác 

nhóm, năng  ực xử lý tình huống. 

II. NỘI DUNG  Đắp hoàn chỉnh một sa bàn theo dự án 

III. THỜI GIAN:   6 tiết;   

IV. TỔ CHỨC, PHƢƠNG PHÁP 

 1. Tổ chức: 3 nhóm theo tiểu đội trong đội hình trung đội  

 2. Phƣơng pháp:  

 - Giảng viên: Vận dụng dạy học theo dự án, thảo luận nhóm. 

 - Học viên: Thực hiện theo dự án thảo luận nhóm. 

V. ĐỊA ĐIỂM: Thao trường 

VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM 

 - Giảng viên:   i giảng, gi o trình Đ QS tập 2, s  đồ đắp. 

 -  ọc viên: Vật chất thực h nh đắp (hiệp đồng th o tiểu đội), giáo trình 

Đ QS tập 2, Trường SQLQ1, 2009; Đ QS  tập1, Cục  ản đồ,  TTM, 2009; vở ghi. 

VII. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Mở bài  

 Giảng viên nêu tầm quan trọng, ý ngh a của đắp sa bàn trong tác chiến, lấy ví 

dụ về tình huống trong chiến tranh. 
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2. Hoạt động của GV và HV 

Bước 1: Xác định mục tiêu dự án 

 Giảng viên và học viên cùng nhau xác định chủ đề và mục tiêu của dự án. 

Mỗi tiểu đội thực hiện một dự án. 

 Hoạt động của GV 

 - Tạo tình huống trong chiến đấu đó    phải nghiên cứu địa hình, tình hình 

địch nhanh, bao quát, trực quan,   m c  sở cho người chỉ huy xây dựng kế hoạch, 

báo cáo kế hoạch chiến đấu với cấp trên, giao nhiệm vụ, hiệp đồng chiến đấu, quy 

định bảo đảm cho cấp  ưới.  

 - Kết luận tình huống là phải có sa   n để   m được việc đó. 

 - Mục tiêu    đắp hoàn thiên 1 sa bàn nhanh, chính xác nội dung, bảo đảm 

thẩm mỹ, có tính sáng tạo 

 Hoạt động của HV 

 - X c định được tên của dự án:  

SA BÀN 

KHU VỰC NÚI VOI 

 - Mục tiêu của dự án 

 Mỗi tiểu đội đắp hoàn chỉnh 1 sa   n có   ch thước như sau 

 + Khuôn khổ ở thực địa: Khu vực Núi Voi, dài 2000 m, rộng 1500 m. 

 + Tỷ lệ sa bàn 1:5000 

 + Tỉ lệ chiều cao nâng lên 1.5 lần 

 + Lấy đường  ình độ chân: 20 m 

 Bước 2: Xây dựng kế hoạch 

 Hoạt động của GV 

 Giảng viên hướng dẫn học viên xây dựng kế hoạch của dự án gồm:  

 - Công việc cần làm 

 - Thời gian dự kiến 

 - Vật liệu, kinh phí 

  - Phư ng ph p tiến hành 

 - Phân công công việc trong nhóm. 
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 Hoạt động của HV 

 - Hoạt động 1: Nghiên cứu các tài liệu đến công t c đắp sa bàn 

 + Tài liệu về địa hình 

 + Tài liệu về địch, ta 

 + Tài liệu hướng dẫn đắp sa bàn 

 - Hoạt động 2: Xây dựng kế hoạch chuẩn bị vật chất 

 + Dụng cụ đắp: Căn cứ vào từng loại sa bàn (sa bàn dã chiến hay sa bàn cố 

định) để chuẩn bị dụng cụ đắp cho phù hợp. 

 Dụng cụ đắp sa bàn dã chiến gồm: cuốc, xẻng, xảo, xô, chậu, bay, bàn xoa, 

thước mét, thước dây, dao, kéo, cọc tr ,   y căng... 

 Sa bàn cố định: ngoài các dụng cụ trên, cần chuẩn bị thêm   o, đục, cưa, để 

cắt gỗ làm khung. 

 + Vật liệu đắp 

 Vật liệu làm khung: gạch, đất xếp th nh  hung để giới hạn phạm vi khu vực 

đắp (đối với sa bàn cố định thì dùng gỗ) 

 Vật liệu đắp: đất, c t, mùn cưa 

 Đất: ít sỏi đ ,  t rễ c y, có độ mềm mịn, độ ẩm cao, có thể pha 50% cát cho 

dễ đắp. Nếu đất khô có thể phun thêm  ượng nước vừa phải. Cát: mịn, có độ ẩm cao. 

Ngo i ra, đối với sa bàn cố định có thể dùng thạch cao để đắp. 

 + Vật liệu trang trí: Vật liệu để cắt c c địa vật độc lập (nhà cửa, cầu cống...) 

ta sử dụng củ, quả các loại, gỗ, xốp... Vật liệu để trang trí: bột m u s n m u c c 

loại, mùn cưa trộn với s n, rêu, tảo, l  c y...  ùng để tạo nên thảm thực vật, làng 

mạc cho sát thực tế. 

Ngoài ra có thể sử dụng mảnh s nh, võ c y...để ghép thành tên, tỷ lệ 

của sa bàn. 

 - Hoạt động 3: Chuẩn bị nhân lực 

 Căn cứ vào thời gian, độ rộng, dài của sa   n để chuận bị quân số tham gia. 

Người chỉ huy phải căn cứ vào khả năng của từng người để phân công cho phù hợp. 

 - Hoạt động 4: Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tiêu độ cao 
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 Căn cứ v o địa hình khu vực đắp, x c định đường  ình độ ch n (đường bình 

độ ch n,    đường  ình độ thấp nhất của địa hình khu vực đắp), x c định độ cao của 

đỉnh núi cao nhất khu vực đắp, tính tỷ lệ chiều cao cho sa bàn. Với ví dụ trên ta có 1 

cm trên sa bàn ứng với 10m trên thực địa. Nếu nâng tỷ lệ chiều cao cho sa bàn lên 

1,5 lần, thì cứ 1,5 cm trên sa   n tư ng ứng với 10m ở ngoài thực địa. Theo kết quả 

trên ta tiến hành lập thước tỷ lệ. 

Bước 3: Thực hiện kế hoạch 

 Hoạt động của GV 

 - Giảng viên theo dõi học viên thực hiện thực h nh đắp một sa bàn. 

 - Chỉnh sửa, giải đ p thắc mắc trong qu  trình đắp. 

 Hoạt động của HV  

 - Hoạt động 1. Đắp khung, san nền, kẻ  ưới ô vuông 

 C c th nh viên trong nhóm căn cứ vào dài, rộng của sa   n để đắp khung, 

san nền, kẻ  ưới ô vuông 

 - Hoạt động 2. Phóng v  đắp   ng đất 

 + Nghiên cứu   ng đất 

 + Phóng   ng đ t chúng ta phải căn cứ vào hệ thống  ưới ô vuông trên bản 

đồ, khi phóng ta chỉ cần phóng đường  ình độ ch n, c c đường  ình độ còn lại 

không phải phóng (vì  hi đổ đất sẽ bị lấp). 

 + X c định và cắm tiêu độ cao vào vị trí chính xác của đỉnh điểm cao 102 

 + Phóng đường  ình độ ch n (phư ng ph p như phóng  ản đồ) 

X c định, đ nh  ấu những điểm lồi ra,  õm v o, c c điểm giao nhau với c c đường 

kẻ  ưới ô vuông. Sau  hi phóng   ng đất xong thì ta tiến h nh đắp   ng đất 

 + Đắp   ng đất 

 Đổ đất (hoặc cát) vào vị trí của đỉnh,  ùng tay   n đất thoải dần từ đỉnh đến 

hết đường  ình độ ch n (đổ đất vừa ngập tiêu độ cao). 

 + Kết hợp mắt quan sát bản đồ (s  đồ), dùng tay vuốt, nắn   ng đất cho phù 

hợp   ng đất thực tế (khe núi, sống núi, yên ngựa, chổ lồi ra, lõm vào) 

 + Lèn chặt, làm nhẵn bề mặt 
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 + Ta có thể đắp đồng thời hoặc đắp lần  ượt, nếu sa bàn lớn có thể phân 

công từng người hoặc từng nhóm đảm nhiệm từng khu vực của sa   n. Thường ta 

đắp khu vực cao trước, lần  ượt đến khu vực thấp. Qu  trình đắp phải giữ cho tiêu 

độ cao  hông được nghiêng, luôn đối chiếu với bản đồ (bản phóng) v  căn cứ vào 

giản cách giữ c c đường  ình độ để đắp cho sát với   ng đất ngoài thực địa, đặc 

biệt là khu vực tác chiến. Nếu nhiều người cùng đắp thì mỗi người đảm nhiệm một 

việc, song phải hiệp đồng chặt chẽ với nhau để bảo đảm ăn  hớp, nhịp nh ng. Để 

cho sa   n được đẹp, yêu cầu mặt của địa hình phải đều, nhẵn, chân núi và những 

n i tiếp giáp phải tự nhiên. Những khu vực n i đ , có thể tìm các vật liệu như 

mảnh đ  vôi hoặc các vật liệu  h c để gắn vào cho phù hợp với thực tế. 

 - Hoạt động 3. Phóng v  đắp địa vật 

 Đắp đường 

 + Đối với đường 2 nét  

 + Đối với đường cong 

 + Đối với đường 1 nét 

 Sông suối, mư ng m ng 

 + Sông suối lớn: trên bản đồ vẽ bằng hai nét, dùng dao khoét xuống nền  

 + Sông suối nhỏ 

 Đối với làng mạc: x c định phạm vi làng, dùng rêu, tảo cắt thành từng miếng dài 

đặt xung quanh theo phạm vi   ng, để làm nổi bật,  ên trong ta đắp một lớp đất (cát) 

mỏng, sau đó  ùng rêu, tảo, bột màu xanh lá cây rải lên một lớp mỏng 

 Đối với ao hồ: sau khi phóng hình dáng ao, hồ, dùng dao khoét xuống nền 

của sa   n, sau đó  ùng  ột m u xanh nước biển rải lên lòng ao, hồ.  

Đắp địa vật độc lập, địa vật độc lập đóng vai tr   h  quan trọng trong sa bàn, bởi 

ch ng thường là các vật định hướng, vật chuẩn v  tăng thêm t nh mỉ quan cho sa 

  n. C c địa vật độc lập như: nh  độc lập, cột ăng t n, chùa, cầu, cống... ta cắt, gọt 

theo hình dáng của nó. Những địa vật như c y độc lập, khu rừng…có thể lấy cây 

thật để cắm vào vị trí của nó hoặc cắm dày theo khu vực để tượng trưng cho rừng 

cây (giới thiệu cách làm). 
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 - Hoạt động 4. Tu sửa, hoàn chỉnh 

 + Khi c   ản đã đắp xong, tiến hành kiểm tra lại lần cuối, tu sửa, bổ sung 

những nội dung còn thiếu, những chỗ chưa đ ng, chưa phù hợp, phát hiện sai sót và 

sửa chữa.  

 + Để cho sa   n được đẹp, yêu cầu mặt của địa hình phải đều, nhẵn, chân núi và 

những n i tiếp giáp phải tự nhiên. Những khu vực n i đ , có thể tìm các vật liệu như 

mảnh đ  vôi hoặc các vật liệu  h c để gắn vào cho phù hợp với thực tế.  

 + Làm vệ sinh cho sa bàn 

 + Hoàn chỉnh, Khi phần địa hình của sa   n đã đắp hoàn chỉnh, ta tiến hành 

trang tr  cho sa   n. Căn cứ vào tính chất, màu sắc của các khu vực địa hình và các 

vật liệu đã chuẩn bị để trang trí cho phù hợp.  

 + Phủ m u cho c c đối tượng 

 Mặt địa hình: thường được rải một lớp mỏng mùn cưa trộn s n m u xanh    

cây, hoặc dùng vật liệu bột màu, tinh tre,... theo nguyên tắc: những khu vực thấp rải 

nhiều h n, đậm h n  hu vực cao, đặc biệt là những khu vực thung  ũng,  h  s u để 

phù hợp với quy luật tự nhiên của địa hình v  tăng t nh thẩm mỹ cho sa bàn. 

 Phủ m u cho c c điểm cao: phủ đều một lớp, phủ thêm vào những chỗ khe 

núi, chân núi (màu xanh lá cây). 

 Đường s :  ùng m u đ n (đường nhựa); màu nâu, gạch mon (đường cấp 

phối, đường đất). 

 Sông suối, mư ng m ng, ao hồ:  ùng m u xanh nước biển hoặc mực xanh 

pha với nước, rắc hoặc đổ vào lòng sông, suối. 

 Đồng cỏ, ruộng màu, ruộng   a:  ùng mùn cưa trộn với s n (hoặc rêu) rải lên 

một lớp mỏng. 

 + Đặt tên điểm cao, địa  anh, c c địa vật độc lập v o đ ng vị trí trên sa bàn. 

 + Tên sa   n: căn cứ vào nội dụng, nhiệm vụ thể hiện trên sa   n để đề tên sa 

bàn cho phù hợp. Nếu là sa bàn thể hiện một khu vực địa hình phục vụ cho việc 

nghiên cứu địa hình, x c định phư ng  n t c chiến…thì tên sa   n có thể lấy tên địa 

danh khu vực đắp. Tên sa bàn có thể cắt bằng giấy, bằng xốp đặt lên hoặc dùng các 
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mảnh vở của các vật liệu như mảnh bát, mảnh sành, sỏi, đ , vỏ cây ghép lai. 

 + Tên tỷ lệ sa   n (tư ng tự như tên sa   n). 

Bước 4: Trình bày sản phẩm 

 Hoạt động của GV 

  ướng dẫn học viên viết báo cáo thu hoạch 

 Hoạt động của HV  

 Viết báo cáo thu hoạch, trình bầy trước lớp thể hiện sản phẩm sa bàn của tiểu 

đội mình, đặc biệt tính sáng tạo trong thực hiện dự án. 

Bước 5: Đánh giá dự án 

 Hoạt động của GV 

 Đ nh gi  qu  trình v   ết quả dự án 

- Kiến thức 

 Chấm điểm theo 5 nội dung, mỗi nội dung chấm th o thang điểm 10 

+ Khung, tên, tỷ lệ sa bàn: hệ số 1  

+ Hệ thống   ng đất: hệ số 4  

+ Hệ thống địa vật: hệ số 3  

+ Trang tr  đ ng quy định: hệ số 1  

+ Tổ chức, kỷ luật, thời gian: hệ số 1 

+ Tính sáng tạo: hệ số 4 

- Kỹ năng 

 Độ khéo léo, kỹ năng  ỹ sảo, điêu  uyện trong thực hiện đắp, thẩm mỹ 

 - Thái độ 

 Tinh thần tập thể, ý thức trách nhiệm công việc được giao trong nhóm 

  Hoạt động của HV 

 Học viên cùng tham gia đ nh gi  v  đ nh gi   ẫn nhau 

 3. Kết thúc bài giảng  

- Kết luận nội dung chính 

- Giải đ p thắc mắc 

- Giao nhiệm vụ học tập 
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PHỤ LỤC 7: PHIẾU HỎI   KIẾN HỌC VIÊN SAU THỰC NGHIỆM 

 

        Để có thông tin phản hồi sau   i học  iên quan đến việc “Tổ chức  ạy học 

môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự th o định hướng ph t 

triển năng  ực”, Thầy muốn  iết ý  iến của  m về những vấn đề  ưới đ y  ằng 

c ch đ nh  ấu (X) v o cột phù hợp. 

Xin cám ơn sự gi p đỡ của em  

 

T ÔN  TIN CÁ N  N 

 

Họ và tên:                                                  Nam/Nữ 

Đơn vị …….. 

Trƣờng đại học……..                               Thành phố/ Tỉnh:    

 

 

Hình thức hoạt động 
Mức độ hứng th  học tập  

Rất 

hứng th  

Hứng 

th  

 ình 

thƣờng 

 t hứng 

th  

Tham gia ý  iến x y  ựng   i học      

Tham gia thảo  uận nhóm     

Tham gia hoạt động học tập th o Dự  n       

Trao đổi với giảng viên trong và sau giờ học     

Khai th c  iến thức qua hình ảnh trực quan     

Tham gia hoạt động trải nghiệm sử dụng bản 

đồ ngoài thực địa  

    

Tham gia đ nh gi  v  tự đ nh gi       
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PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHIẾU HỎI   KIẾN HỌC VIÊN 

 SAU THỰC NGHIỆM 

 

Hình thức hoạt động 

Mức độ hứng th  học tập  

Rất hứng 

th  
Hứng th  

 ình 

thƣờng 

 t hứng 

th  

SL % SL % SL % SL % 

Tham gia ý  iến x y  ựng   i học  21 25,9 56 69,2 4 4,9   

Tham gia thảo  uận nhóm 19 23,5 53 65,4 9 11,1   

Tham gia hoạt động học tập th o Dự  n   20 24,7 48 59,2 13 16,1   

Trao đổi với giảng viên trong và sau 

giờ học 
22 27,1 58 71,7 1 1,2 

  

Khai th c  iến thức qua hình ảnh 

trực quan 
48 59,2 33 40,8   

  

Tham gia hoạt động trải nghiệm sử 

dụng bản đồ ngoài thực địa  
52 64,3 27 33,3 2 2,4 

  

Tham gia đ nh gi  v  tự đ nh gi   60 74,1 21 25,9     
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PHỤ LỤC 9: PHIẾU KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN SAU THỰC NGHIỆM 

 

 Họ tên giảng viên: ………………………………………………………… 

 Trường/Học viện:..………………………Tỉnh/Thành phố……………... 

 Tên bài dạy thực nghiệm:……………………………………………….. 

                 ……………………………………………………………………….      

            Xin Đồng chí cho biết tác dụng của việc tổ chức dạ  học môn Địa hình 

quân sự trong các trường đại học quân sự theo định hướng phát triển năng lực. 

 
Mức độ 

Tốt 
Tư ng 

đối tốt 

Bình 

thường 

Học viên ph t huy được tính tích cực, sáng tạo, có 

nhiều c  hội cho học viên bộc lộ khả năng  ản thân 

   

Kích thích hứng thú học tập và tinh thần trách nhiệm 

của học viên 

   

Học viên hiểu và biết vận dụng được kiến thức, đ p 

ứng các yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp 

   

Tạo điều kiện cho học viên giao tiếp, hợp tác trong học tập    

Học sinh tự tin, trình bày kết quả làm việc nhóm    

Năng  ực được hình thành ở người học một cách rõ 

ràng 

   

Tư ng t c giữa giảng viên và học viên    

 

                                                                            ………, ngà       tháng       năm 

Xác nhận của nhà trƣờng                                             Giảng viên thực nghiệm 
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PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ PHIẾU KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN SAU THỰC NGHIỆM 

  

 

Mức độ 

Tốt 
Tƣơng đối 

tốt 

Bình 

thƣờng 

SL % SL % SL % 

Học viên ph t huy được tính tích cực, sáng tạo, 

có nhiều c  hội cho học viên bộc lộ khả năng 

bản thân 

30 93,8 2 6,2   

Kích thích hứng thú học tập và tinh thần trách 

nhiệm của học viên 29 90,6 3 9,4   

Học viên hiểu và biết vận dụng được kiến thức, 

đ p ứng các yêu cầu của hoạt động nghề 

nghiệp 

27 84,4 5 15,6   

Tạo điều kiện cho học viên giao tiếp, hợp tác trong 

học tập 30 93,8 2 6,2   

Học sinh tự tin, trình bày kết quả làm việc 

nhóm 27 84,4 4 12,5 1 3,1 

Năng  ực được hình thành ở người học một 

cách rõ ràng 28 87,5 4    

Tư ng t c giữa giảng viên và học viên 
29 90,6 3 9,4   
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 PHỤ LỤC 11: PHIẾU KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN SAU THỰC 

NGHIỆM 

 

 Họ tên gi o viên: ………………………………………………………… 

 Trường /học viện..………………………… Tỉnh/Thành phố…………… 

 Tên bài dạy thực nghiệm:…………..…………………………………… 

  …………………………………………………………………………………. 

       Xin Đồng chí vui lòng đánh d u X vào cột thích hợp. 

 

STT 

 

Ý kiến nhận xét 

Rất 

hiệu 

quả 

Hiệu 

quả 

Ít 

hiệu 

quả 

Không 

hiệu 

quả 

1 Nội dung bài học thể hiện được tính 

lôgic, hệ thống, khoa học    

    

2 Rèn luyện kỹ năng sử dụng tọa độ, sử 

dụng bản đồ ngoài thực địa, đắp sa bàn 

cho học viên 

    

3 Kiến thức trọng tâm của bài học được 

học viên tiếp thu, vận dụng 

    

4 Bài học phát triển được năng  ực học 

viên 

    

5 Bài học ph t huy được tính tích cực, chủ 

động , sáng tạo của học viên 

    

6 Bài học thể hiện được c c tư ng t c giữa 

giảng viên và học viên 

    

7 Sự tham gia ý  iến x y  ựng   i của 

học viên 

    

8 Sử dụng phối hợp c c phư ng ph p v   ỹ 

thuật dạy học tích cực  

    

9 Sử dụng c c phư ng tiện dạy học     

  10 Ứng dụng ICT trong dạy học      

 

                                                                                  …, ngà         tháng         năm 

Xác nhận của trƣờng                                                 Giảng viên thực nghiệm 
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PHỤ LỤC 12: KẾT QUẢ PHIẾU KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN SAU THỰC NGHIỆM 

 

 

STT 

 

Ý kiến nhận xét 

Rất hiệu 

quả 
Hiệu quả 

Ít hiệu 

quả 

Không 

hiệu 

quả 

SL % SL % SL % SL % 

1 
Nội dung bài học thể hiện được 

tính lôgic, hệ thống, khoa học    29 90,6 3 9,4  
   

2 

Rèn luyện kỹ năng sử dụng tọa 

độ, sử dụng bản đồ ngoài thực 

địa, đắp sa bàn cho học viên 
30 93,8 2 6,2  

   

3 
Kiến thức trọng tâm của bài học 

được học viên tiếp thu, vận dụng 28 87,5 4 12,5  
   

4 
Bài học phát triển được năng  ực 

học viên 30 93,8 2 6,2  
   

5 

Bài học ph t huy được tính tích 

cực, chủ động , sáng tạo của học 

viên 
27 84,4 5 15,6  

   

6 
Bài học thể hiện được c c tư ng 

tác giữa giảng viên và học viên 30 93,8 2 6,2  
   

7 
Sự tham gia ý  iến x y  ựng   i 

của học viên 27 84,4 5 15,6  
   

8 

Sử dụng phối hợp c c phư ng 

pháp và kỹ thuật dạy học tích 

cực  
29 90,6 3 9,4  

   

9 
Sử dụng c c phư ng tiện dạy học 

28 87,5 4 12,5  
   

  10 
Ứng dụng ICT trong dạy học  

25 78,1 7 21,9  
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PHỤ LỤC 13: ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ  KẾT QUẢ HỌC TẬP  

CỦA HỌC VIÊN SAU GIỜ HỌC TN VÀ ĐC 

 

Phụ lục 6.1: Đề kiểm tra bài Tọa độ vuông góc 

                           Thời gian 15 phút 

Phân I Trắc nghiệm(4đ) 

Câu 1: Tọa độ vuông góc trên bản đồ địa hình được phân làm mấy loại?(1đ) 

  A. 3 

  B. 4 

  C. 5 

  D. 6 

Câu 2: Cách tính giá trị của tọa độ vuông góc tại gốc tọa độ giá trị X,Y với các 

nước ở bắc bán cầu là?(1đ) 

  A. X = 0 km; Y = 0 km 

  B. X = 500 km; Y = 0 km 

  C. X = 0 km; Y = 500 km 

  D. X = 5000 km; Y = 500 km 

Câu 3: Cách ghi giá trị tọa độ ch nh x c đến mét? (1đ) 

  A. X trước, Y sau; tọa độ gồm 10 số; 

   . Y trước, X sau; tọa độ gồm 10 số; 

  C. X trước, Y sau; tọa độ gồm 8 số; 

  D. Y trước, X sau; tọa độ gồm 8 số; 

Câu 4: Sử dụng tọa độ vuông góc    để? (1đ) 

  A. X c định tọa độ mục tiêu ngoài thực địa; 

  B. Chỉ thị mục tiêu; 

  C. X c định tọa độ mục tiêu trên bản đồ; 

  D. X c định tọa độ mục tiêu trên bản đồ và mục tiêu ngoài thực địa  
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Phân II: Thực hành xác định tọa độ mục tiêu (6đ) 

Câu 1: Tìm tọa độ s   ược mục tiêu c y độc lập nằm trong ô vuông  ên trên đường 

kẻ ngang 26, bên phải đường kẻ dọc 54, bản đồ Thạch Thất 1:25000.(1.5đ) 

Câu 2: X c định mục tiêu Trạm biến thế (2556) trên bản đồ Thạch Thất 

1:25000.(1.5đ) 

Câu 3: Đo tọa độ chính xác mục tiêu sau:(3đ) 

  Trạm  ưu điện (2457B), bản đồ Thạch Thất 1:25000. 

 

Phụ lục 6.1: Đáp án đề kiểm tra bài Tọa độ vuông góc 

 

Phân I Trắc nghiệm (mỗi c u 1đ) 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án B C A D 

 

Phân II: Thực hành xác định tọa độ mục tiêu 

C u 1: C y độc lập (2654) (1.5đ) 

Câu 2: Mục tiêu mục tiêu Trạm biến nằm trong ô vuông  ên trên đường kẻ ngang 

25, bên phải đường kẻ dọc 56, bản đồ Thạch Thất 1:25000. (1.5đ) 

Câu 3: Tọa độ chính xác mục tiêu Trạm  ưu điện (2457B) là:  

   Trạm  ưu điện (2456757688). Sai số < 10m (3đ); từ 11m - 20m (2đ); 

21m - 30m (1đ); > 30m  hông có điểm 
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PHỤ LỤC 14: BẢNG QUAN SÁT TIÊU CHÍ  

ĐÁN   IÁ NĂN  LỰC SỬ DỤNG TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC 

S

T

T 

 

                      Mức độ 

Tên năng  ực 

 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

1 
X c định được các 

loại tọa độ vuông góc 

- Phân biệt được 

công việc của 

người báo và 

người nhận và 

ph n t ch được 

- Nhận diện 

được giá trị X 

và Y trên trục 

tọa độ 

- Phân biệt được 

công việc của 

người báo và 

người nhận 

nhưng chưa 

ph n t ch được 

- Nhận diện 

được giá trị X 

và Y trên trục 

tọa độ 

- Phân biệt được 

công việc của 

người báo và 

người nhận  

- Nhận diện 

được giá trị X 

và Y trên trục 

tọa độ vẫn còn 

nhằm lẫn 

- Chưa ph n 

biệt được công 

việc của người 

  o v  người 

nhận 

- Nhận diện 

được giá trị X 

và Y trên trục 

tọa độ 

2 Phân biệt được từng 

loại tọa độ 

- Sử dụng cách 

viết từng loại 

tọa độ để phân 

biệt 

- Ph n t ch được 

cách viết từng 

loại tọa độ 

- Sử dụng cách 

viết từng loại 

tọa độ để phân 

biệt 

- Ph n t ch được 

nhưng chưa rõ 

cách viết từng 

loại tọa độ 

- Sử dụng cách 

viết từng loại 

tọa độ để phân 

biệt  

- Chưa ph n t ch 

được cách viết 

từng loại tọa độ 

- Chưa nhận diện 

vào cách viết 

từng loại tọa độ 

để phân  biệt  

- Chưa ph n 

t ch được cách 

viết từng loại 

tọa độ 

3 Sử dụng được từng 

loại tọa độ vuông góc 

- X c định được 

mục tiêu trên 

bản đồ bằng 4 

loại tọa độ VG 

- Nhin vào mục 

tiêu trên bản đồ 

để sử dụng đư c 

4 loại tọa VG  

- X c định được 

mục tiêu trên 

bản đồ bằng 4 

loại tọa độ VG 

- Nhin vào mục 

tiêu trên bản đồ 

để sử dụng đư c 

3 loại tọa VG 

- X c định được 

mục tiêu trên 

bản đồ bằng 4 

loại tọa độ VG 

- Nhin vào mục 

tiêu trên bản đồ 

chưa sử dụng 

đư c 4  oại tọa 

VG  

- Chưa x c định 

được mục tiêu 

trên bản đồ 

bằng 4 loại tọa 

độ VG 

- Nhin vào mục 

tiêu trên bản đồ 

chưa sử dụng đư c 

4 loại tọa VG 

4 Lựa chọn được loại 

tọa độ phù hợp và xử 

lý trong từng trường 

hợp cụ thể 

- X c định được 

từng trường hợp 

sử dụng 4 loại 

tọa độ VG 

- Vận dụng sáng 

tạo trong từng 

trường hợp cụ 

thể nhanh 

- X c định được 

từng trường hợp 

sử dụng 4 loại 

tọa độ VG 

- Vận dụng vào 

trong từng 

trường hợp cụ 

thể chậm 

- X c định được 

từng trường hợp 

sử dụng 4 loại 

tọa độ VG 

- Chưa vận dụng 

sáng tạo trong 

từng trường hợp 

cụ thể 

- Chưa x c định 

được từng trường 

hợp sử dụng 4 

loại tọa độ VG 

- Chưa vận dụng 

sáng tạo trong 

từng trường hợp 

cụ thể 

5 Vận dụng được vào 

trong diễn tập chiến 

thuật 

- Phát hiện được 

mục tiêu ở ô 

vuông thiếu giá 

tri của X hay Y 

- Sử dụng được 

các loại tọa độ 

trong ô vuông 

thiếu đó  

- Phát hiện được 

mục tiêu ở ô 

vuông thiếu giá 

tri của X hay Y 

- Sử dụng được 

3 trong 4 loại 

tọa độ trong ô 

vuông thiếu đó 

- Phát hiện được 

mục tiêu ở ô 

vuông thiếu giá 

tri của X hay Y 

- Chưa sử dụng 

được các loại 

tọa độ trong ô 

vuông thiếu đó 

- Chưa ph t 

hiện được mục 

tiêu ở ô vuông 

thiếu giá tri của 

X hay Y 

- Chưa sử dụng 

được các loại 

tọa độ trong ô 

vuông thiếu đó 
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PHỤ LỤC 15: THANG ĐO QUAN SÁT HỌC VIÊN  

ĐÁN   IÁ NĂN  LỰC SỬ DỤNG TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC 

----------------------------------------- 

(Quan sát có chủ định: ,          Quan sát ngẫu nhiên:  ) 

Học viên được quan s t:………………………,    Lớp (Đ n vị):……,     

Giảng viên quan s t:………………. 

Tiết:……………, Ng y:………………...,  

Chú ý:   -   Giảng viên sử dụng một Bảng kiểm quan sát cho một học viên, 

- Giảng viên đánh dấu X vào mức độ năng lực  V đạt được 

STT Tiêu chí Mức độ năng lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

1 X c định được các loại tọa độ vuông góc     

2 Phân biệt được từng loại tọa độ     

3 Sử dụng được từng loại tọa độ vuông góc     

4 Lựa chọn được loại tọa độ phù hợp và xử lý 

trong từng trường hợp cụ thể 

    

5 Vận dụng được vào trong diễn tập chiến 

thuật 

    

 

Tổng điểm:.............. 

Trung bình:.............. 

Xếp loại:................... 
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PHỤ LỤC 16: BẢNG KIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ  

SỬ DỤNG TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC CỦA HỌC VIÊN 

----------------------------------------- 

Họ tên học viên:………………………,    Lớp (Đ n vị):……,     

Tiết:……………, Ng y:………………...,  

Chú ý:   Học viên tự đánh dấu X vào mức độ năng lực đạt được 

STT Tiêu chí 
Mức độ năng lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

1 X c định được các loại tọa độ vuông góc     

2 Phân biệt được từng loại tọa độ     

3 Sử dụng được từng loại tọa độ vuông góc     

4 Lựa chọn được loại tọa độ phù hợp và xử lý 

trong từng trường hợp cụ thể 

    

5 Vận dụng được vào trong diễn tập chiến 

thuật 

    

 

Tổng điểm:.............. 

Trung bình:.............. 

Xếp loại:................... 
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PHỤ LỤC 17: BẢNG QUAN SÁT TIÊU CHÍ 

ĐÁN   IÁ NĂN  LỰC SỬ DỤNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ NGOÀI THỰC ĐỊA 

S

T

T 

 

                        Mức độ 

Tên năng  ực 

 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

1 X c định được tọa độ 

địa hình, địa vật trên 

tuyến đường vận động 

từ vị trí xuất ph t đến 

tập kết.  

- X c định được 

vị trí xuất phát, 

tập kết, vật 

chuẩn trung 

giang trên bản 

đồ 

- Nối được 

đường vận động 

và tuyến vân 

động 

- X c định 

được vị trí 

xuất phát, tập 

kết, vật chuẩn 

trung giang 

còn thiếu trên 

bản đồ 

- Nối được 

đường vận 

động và tuyến 

v n động 

- X c định được 

vị trí xuất phát, 

tập kết, vật 

chuẩn trung 

giang chưa x c 

định được trên 

bản đồ 

- Nối được 

đường vận động 

và tuyến vân 

động 

- Chưa x c định 

được vị trí xuất 

phát, tập kết, 

vật chuẩn trung 

giang trên bản 

đồ 

-  Chưa nối 

được đường vận 

động và tuyến 

v n động 

2 X c định được hướng 

của bản đồ trùng với 

hướng ngoài thực địa 

- Đặt được địa 

bàn trùng lên 

đường PP'  

- Xoay được bản 

đồ để kim nam 

ch m địa bàn 

trùng v o hướng 

bắc địa bàn 

- Đặt được địa 

bàn trùng lên 

đường kẻ dọc 

 ưới ô vuông 

- Xoay được 

bản đồ để kim 

nam ch m địa 

bàn trùng vào 

hướng bắc địa 

bàn  

- Đặt được địa 

bàn trùng lên 

đường PP'  

- Xoay được bản 

đồ để kim nam 

ch m địa bàn 

trùng v o hướng 

bắc địa   n độ 

ch nh x c chưa 

cao  

- Chưa đặt được 

địa bàn trùng 

 ên đường PP'  

- Xoay được 

bản đồ để kim 

nam ch m địa 

bàn trùng vào 

hướng bắc địa 

bàn 

3 X c định được vị trí 

đứng v  hướng vận 

động ngoài thực địa. 

- X c định được 

vị tr  đứng 

- Đặt được 

thước từ vị trí 

đứng đến địa vật 

ngoài thực địa 

trên bản đồ 

- X c định 

được vị trí 

đứng còn sai 

số 

- Đặt được 

thước từ vị trí 

đứng đến địa 

vật ngoài thực 

địa trên bản đồ 

- X c định được 

vị tr  đứng 

- Đặt được 

thước từ vị trí 

đứng đến địa vật 

ngoài thực địa 

trên bản đồ 

nhưng chưa 

chuẩn 

- Chưa x c định 

được vị tr  đứng 

- Đặt được 

thước từ vị trí 

đứng đến địa 

vật ngoài thực 

địa trên bản đồ 

nhưng chưa 

chuẩn 

4 Ph n t ch, đối chiếu 

được các mục tiêu, địa 

vật trên bản đồ và 

ngoài thực địa. 

Ph n t ch, đối 

chiếu đ ng được 

các mục tiêu, 

địa vật trên bản 

đồ và ngoài thực 

địa. 

Ph n t ch, đối 

chiếu chưa 

đ ng một mục 

tiêu, địa vật 

trên bản đồ và 

ngoài thực địa. 

Ph n t ch, đối 

chiếu chưa đ ng 

2 mục tiêu, địa 

vật trên bản đồ 

và ngoài thực 

địa. 

Ph n t ch, đối 

chiếu chưa 

được các mục 

tiêu, địa vật trên 

bản đồ và ngoài 

thực địa. 

5 Sáng tạo, bổ xung 

những địa vật, mục 

tiêu ngoài thực địa lên 

bản đồ với phư ng 

pháp nhanh nhất. 

Sáng tạo, bổ 

xung được các 

địa vật, mục tiêu 

ngoài thực địa 

lên bản đồ ngay 

trên đường đi 

Bổ xung được 

c c địa vật, 

mục tiêu ngoài 

thực địa lên 

bản đồ ngay 

trên đường đi 

Bổ xung được 

một địa vật, mục 

tiêu ngoài thực 

địa lên bản đồ 

ngay trên đường 

đi 

Chưa  ổ xung 

được c c địa 

vật, mục tiêu 

ngoài thực địa 

lên bản đồ ngay 

trên đường đi 
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PHỤ LỤC 18: THANG ĐO QUAN SÁT HỌC VIÊN  

ĐÁN   IÁ NĂN  LỰC SỬ DỤNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ NGOÀI THỰC ĐỊA 

----------------------------------------- 

(Quan sát có chủ định: ,          Quan sát ngẫu nhiên:  ) 

Học viên được quan s t:………………………,    Lớp (Đ n vị):……,     

Giảng viên quan s t:………………. 

Tiết:……………, Ng y:………………...,  

Chú ý:   -   Giảng viên sử dụng một Bảng kiểm quan sát cho một học viên, 

- Giảng viên đánh dấu X vào mức độ năng lực  V đạt được 

STT Tiêu chí 
Mức độ năng lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

1 

X c định được tọa độ địa hình, địa vật trên 

tuyến đường vận động từ vị trí xuất phát 

đến tập kết.  

    

2 
X c định được hướng của bản đồ trùng với 

hướng ngoài thực địa 

    

3 
X c định được vị tr  đứng v  hướng vận 

động ngoài thực địa. 

    

4 
Ph n t ch, đối chiếu được các mục tiêu, địa 

vật trên bản đồ và ngoài thực địa. 

    

5 

Sáng tạo, bổ xung những địa vật, mục tiêu 

ngoài thực địa lên bản đồ với phư ng ph p 

nhanh nhất. 

    

 

Tổng điểm:.............. 

Trung bình:.............. 

Xếp loại:................... 
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PHỤ LỤC 19: BẢNG KIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ  

SỬ DỤNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ NGOÀI THỰC ĐỊA CỦA HỌC VIÊN 

----------------------------------------- 

Họ tên học viên:………………………,    Lớp (Đ n vị):……,     

Tiết:……………, Ng y:………………...,  

Chú ý:   Học viên tự đánh dấu X vào mức độ năng lực đạt được 

STT Tiêu chí 
Mức độ năng lực 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

1 
Biết được cách làm công tác chuẩn bị khi 

sử dụng bản đồ ngoài thực địa.  

    

2 
X c định được hướng của bản đồ trùng với 

hướng ngoài thực địa 

    

3 
X c định được vị tr  đứng v  hướng vận 

động ngoài thực địa. 

    

4 
Ph n t ch, đối chiếu được các mục tiêu, địa 

vật trên bản đồ và ngoài thực địa. 

    

5 

Sáng tạo, bổ xung những địa vật, mục tiêu 

ngoài thực địa lên bản đồ với phư ng ph p 

nhanh nhất. 

    

 

Tổng điểm:.............. 

Trung bình:.............. 

Xếp loại:................... 
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PHỤ LỤC 20: BẢNG QUAN SÁT TIÊU CHÍ 

ĐÁN   IÁ NĂN  LỰC ĐẮP SA BÀN 

 

S

T

T 

 

                        Mức độ 

Tên năng  ực 

 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

1 X c định được c c t i 

 iệu, vật chất  iên quan 

đến công t c đắp sa   n 

- Có sản phẩm 

về tài liệu đắp sa 

bàn 

- Có đủ và sáng 

tạo các loại vật 

chất đắp sa bàn 

- Có sản phẩm 

về tài liệu đắp 

sa bàn 

- Có đủ  các 

loại vật chất 

đắp sa bàn 

- Có sản phẩm 

về tài liệu đắp 

sa bàn 

- Còn thiếu một 

số loại vật chất 

đắp sa bàn 

- Còn thiếu 

sản phẩm về 

tài liệu đắp sa 

bàn 

- Còn thiếu 

các loại vật 

chất đắp sa 

bàn 

2 Ph n t ch được   ng đất, 

địa vật trên  ản đồ để 

đắp ra ngo i sa   n 

- Sản phẩm tiêu 

độ cao đầy đủ 

và chính xác 

- Sản phẩm 

phóng   ng đất 

đầy đủ và chính 

xác 

- Sản phẩm 

tiêu độ cao đầy 

đủ, một số 

chưa chính xác 

- Sản phẩm 

phóng dáng 

đất đầy đủ và 

chính xác 

- Sản phẩm tiêu 

độ cao đầy đủ, 

một số chưa 

chính xác 

- Sản phẩm 

phóng   ng đất 

một số chưa 

chính xác 

- Sản phẩm 

tiêu độ cao 

còn thiếu và 

chính xác 

- Sản phẩm 

phóng dáng 

đất còn thiếu 

và chính xác 

3 Sử  ụng được thước t nh 

tiêu độ cao để đắp   ng 

đất. 

Sử  ụng tiêu độ 

cao để cắm 

chính xác vào 

đỉnh   ng đất 

 ản phóng 

Sử  ụng tiêu 

độ cao để cắm 

v o một số 

đỉnh   ng đất 

 ản phóng 

chưa ch nh x c 

Sử  ụng tiêu độ 

cao để cắm v o 

đỉnh   ng đất 

 ản phóng chưa 

chính xác 

Chưa sử  ụng 

tiêu độ cao để 

cắm v o một 

số đỉnh   ng 

đất  ản phóng  

4 Th nh thạo c c  ỹ năng 

đắp   ng đất v  địa vật 

- Sản phẩm có 

đầy đủ và chính 

xác các yếu tố 

của   ng đất 

- Sản phẩm có 

đầy đủ và chính 

xác các yếu tố 

của địa vật 

- Sản phẩm có 

đầy đủ và 

chính xác các 

yếu tố của 

  ng đất 

- Sản phẩm có 

đầy đủ các yếu 

tố của địa vật 

- Sản phẩm có 

đầy đủ các yếu 

tố của   ng đất 

- Sản phẩm có 

đầy đủ các yếu 

tố của địa vật 

- Sản phẩm 

còn thiếu các 

yếu tố của 

  ng đất 

- Sản phẩm 

còn thiếu các 

yếu tố của địa 

vật 

5 T ch cực, chủ động, 

s ng tạo, giải quyết 

những vấn đề thực tiễn 

trong qu  trình đắp sa 

bàn 

- Sản phẩm dáng 

đất v  địa vật có 

tính sáng tạo, 

biết cập nhật 

- Sáng tạo sử 

dụng vật liệu 

đắp   ng đất và 

tạo địa vật 

- Sản phẩm 

  ng đất v  địa 

vật có tính 

sáng tạo, biết 

cập nhật 

- Chưa s ng 

tạo sử dụng 

vật liệu đắp 

  ng đất và tạo 

địa vật 

- Sản phẩm 

  ng đất v  địa 

vật có tính sáng 

tạo, nhưng chưa 

cập nhật 

- Chưa s ng tạo 

sử dụng vật liệu 

đắp   ng đất và 

tạo địa vật 

- Sản phẩm 

  ng đất và 

địa vật chưa 

có tính sáng 

tạo v  chưa 

cập nhật 

- Chưa s ng 

tạo sử dụng 

vật liệu đắp 

  ng đất và 

tạo địa vật 
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PHỤ LỤC 20: THANG ĐO HỌC VIÊN  

ĐÁN   IÁ NĂN  LỰC ĐẮP SA BÀN 

----------------------------------------- 

(Quan sát có chủ định: ,          Quan sát ngẫu nhiên:  ) 

Học viên được quan s t:………………………,    Lớp (Đ n vị):……,     

Giảng viên quan s t:………………. 

Tiết:……………, Ng y:………………...,  

Chú ý:   -   Giảng viên sử dụng một Bảng kiểm quan sát cho một học viên, 

- Giảng viên đánh dấu X vào mức độ năng lực  V đạt được 

STT Tiêu chí Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Điểm 

1 

X c định được c c t i  iệu, vật 

chất  iên quan đến công t c đắp 

sa bàn 

 

 

    

 

2 

Ph n t ch được   ng đất, địa vật 

trên  ản đồ để đắp sa   n 

     

 

3 

Sử  ụng được thước t nh tiêu độ 

cao để đắp   ng đất. 

     

 

4 

Th nh thạo c c  ỹ năng đắp sa 

  n đảm  ảo độ ch nh x c với 

  ng đất v  địa vật ngo i thực 

địa 

     

 

5 

Vận  ụng s ng tạo những vấn đề 

thực tiễn trong qu  trình đắp sa 

bàn. 

     

 

Tổng điểm:.............. 

Trung bình:.............. 

Xếp loại:................... 



PL.41 

 

PHỤ LỤC 22: THANG ĐO TỰ ĐÁNH GIÁ  

ĐÁN   IÁ NĂN  LỰC ĐẮP SA BÀN CỦA HỌC VIÊN 

----------------------------------------- 

Họ tên học viên:………………………,    Lớp (Đ n vị):……,     

Tiết:……………, Ng y:………………...,  

Chú ý:   Học viên tự đánh dấu X vào mức độ năng lực đạt được 

 

STT Tiêu chí Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Điểm 

1 

X c định được c c t i  iệu, vật 

chất  iên quan đến công t c đắp 

sa bàn 

 

 

    

 

2 

Ph n t ch được   ng đất, địa vật 

trên  ản đồ để đắp sa   n 

     

 

3 

Sử  ụng được thước t nh tiêu độ 

cao để đắp   ng đất. 

     

 

4 

Th nh thạo c c  ỹ năng đắp sa 

  n đảm  ảo độ ch nh x c với 

  ng đất v  địa vật ngo i thực 

địa 

     

 

5 

Vận  ụng s ng tạo những vấn đề 

thực tiễn trong qu  trình đắp sa 

bàn. 

     

 

Tổng điểm:.............. 

Trung bình:.............. 

Xếp loại:................... 
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PHỤ LỤC 23: KHẢO SÁT MÔN HỌC ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ 

Đ n vị : Bộ môn Địa hình, Trường s  quan Lục quân 1 

 

STT NỘI DUNG 
TG 

(tiết) 

Hình thức huấn luyện  

Lên 

lớp 

Thực hành 

Ôn 
KT 

Thi 

Phân 

bổ 

TG Ngày Đêm 

Q4.1 
C  sở to n học,  anh ph p 

 ĐĐ  
3,2 3,2    

 
HK 2 

Q4.2 Ký hiệu địa vật trên  ĐĐ  1,6 1,6     HK 2 

Q4.3 
Ký hiệu địa   ng đất trên 

 ĐĐ  
3,2 1,6 1,6   

 
HK 2 

Q4.4 
Ống nh m, địa   n, thước chỉ 

huy 
4,9 1,6 3,2   

 
HK 2 

Q4.5 Đo cự  y,  iện t ch trên  ản đồ 1,6 1,6     HK 2 

Q4.6 Tọa độ vuông góc 3,2 1,6 1,6    HK 2 

Q4.7 Tọa độ cực 3,2 1,6 1,6    HK 2 

Q4.8 M y định vị vệ tinh  PS 3,2  4,9    HK 3 

 ÔN 3,2    3,2  HK 3 

 KIỂM TRA 1,6     1,6 HK 3 

Q4.9 
Sử  ụng  ản đồ ngo i thực 

địa 
14,9  14,9   

 
HK 3 

Q4.10 Vận động góc phư ng vị 12 1,6 4,9 3,2   HK 3 

Q4.11 Phóng  ản đồ 4,9 1,6 3,2    HK 4 

Q4.12 Vẽ s  đồ địa hình 4,9 1,6 3,2    HK 4 

Q4.13 Đắp Sa   n 4,9 1,6 3,2    HK 4 

Q4.14  iểu  iết chung về  ản đồ số 1,6 1,6     HK 4 

Q4.19 Luyện tập tổng hợp địa hình 19,7  19,7    HK 4 

 ÔN KẾT T ÚC MÔN 3,2    3,2  HK 4 

 THI THỰC HÀNH 4,9     4,9 HK 4 

 

 
CỘNG 100 21,6 62,2 3,2 6,4 6,5  

 

 

 

HÊ  

7 năm 

2009 

CHỦ 

NHIỆM 

 

 

 

Đại tá 

Nguyễn 

Đình 

Dưỡng 

 



PL.43 

 

PHỤ LỤC 24: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÀNG NĂM CỦA NGƢỜI HỌC 

Trƣờng sĩ quan Lục quân 1 

Sè 

TT 
N¨m häc 

Số 

đầu 

lớp 

Số 

lần 

thi 

Kết quả 

Giái Khá Đạt Không đạt 

1 2015-2016 22 22 0 21 1 0 

2 2016-2017 24 24 0 23 1 0 

3 2017-2018 15 15 0 15 0 0 

Trƣờng sĩ quan Lục quân 2 

Sè 

TT 

N¨m häc Số đầu 

lớp 

Số lần 

thi 

Kết quả Không 

đạt Giái Khá Đạt 

1 2015-2016 34 17  17 0 0 

2 2016-2017 32 16 6 10 0 0 

3 2017-2018 34 17  17 0 0 

Học viện Hậu cần 

Số 

TT 
Năm học 

Số 

đầu 

lớp 

Số 

lần 

thi 

Kết quả 

Giỏi Khá Đạt Không đạt 

1 2015-2016 12 12 01 9 02 0 

2 2016-2017 14 14 01 10 03 0 

3 2017-2018 14 14 02 10 02 0 

Trƣờng sĩ quan Chính trị 

Số 

TT 
Năm học 

Số 

đầu 

lớp 

Số 

lần 

thi 

Kết quả 

Giỏi Khá Đạt Không đạt 

1 2015-2016 15 15 9 6 0 0 

2 2016-2017 17 17 10 7 0 0 

3 2017-2018 17 6 3 3 0 0 

Trƣờng sĩ quan Pháo binh 

Số 

TT 
Năm học 

Số 

đầu 

lớp 

Số 

lần 

thi 

Kết quả 

giỏi Khá đạt Không đạt 

1 2015-2016 14 14 32.8 51.4 15.8 0 

2 2016-2017 12 12 31.6 54.2 14.2 0 

3 2017-2018 15 15 36.5 53.3 10.2 0 
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PHỤ LỤC 25: Tài liệu, giáo trình bảo đảm cho huấn luyện 
 

Trƣờng Sĩ quan Lục quân 1 

 

stt  

Tên tài liệu 

Đơn vị  

xuất bản 

Năm xuất 

bản 

Số    

lƣợng 

1  i o trình Đ QS tập 1 TSQLQ1 2009  

2  i o trình Đ QS tập 2 TSQLQ1 2009  

3 Địa hình qu n sự tập 1 BTTM 2008  

4 Địa hình qu n sự tập 2 BTTM 2009  

 

Trƣờng Sĩ quan Lục quân 2 

 

 

TT 

 

Tên tài liệu 

 

Nguồn gốc 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lƣợng 

 

Ghi chú 

1 Địa hình qu n sự tập 1 BTTM 2009   

2 Địa hình qu n sự tập 2 BTTM 2009   

3 Đắp sa   n TSQLQ2 2002   

4 Phóng  ản đồ- đắp sa   n TSQLQ2 2004   

5 Sử  ụng  ản đồ ngo i thực địa TSQLQ2 2000   

6 Tìm hướng đo đạc giản đ n TSQLQ2 2000   

7 X c định độ cao, độ chênh cao TSQLQ2 2003   

8 Đo cự  i, tính  iện t ch, x c định 

độ cao, chênh cao 

TSQLQ2 2010   

9 Nghiên cứu trinh s t địa hình và 

vận động góc phư ng vị 

TSQLQ2 2010   

 

 

Trƣờng Sĩ quan Pháo binh 

 

Số 

TT 
Tên tài liệu Nguồn gốc 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

lƣợng 
Ghi chú 

01 Địa hình Ph o  inh TSQPB 2001   

02 Địa hình qu n sự C Đ 1987   

03 Địa hình qu n sự t p 1, t p 2 C Đ 2009   

04 Đọc  ản đồ C Đ 1982   
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Học viện Hậu cần 

stt Tên tài liệu 
Đơn vị 

xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số    

lƣợng 

(Quấn) 

1 Địa hình qu n sự tập 1 NX QĐND 2009  

2 Địa hình qu n sự tập 2 NX QĐND 2009  

3  ản đồ địa hình   ọc Viện  ậu Cần 2004  

     

 

Trƣờng Sĩ quan Chính trị 

 

stt  

Tên tài liệu 

Đơn vị  

xuất bản 

Năm xuất 

bản 

Số    

lƣợng 

1 Địa hình quân sự  Trường S  

quan Chính trị 

2015  

2 Câu hỏi v    i tập môn Địa hình 

quân sự 

Trường Đại 

học Chính trị 

2014  

3 Sổ tay Địa hình quân sự Nxb Qu n đội 

nhân dân 

2015  

4 Địa hình quân sự tập 1, 2 Nx  Qu n đội 

nhân dân 

2009  
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PHỤ LỤC 26: Vật chất bảo đảm cho huấn luyện 

 

Trƣờng Sĩ quan Lục quân 1 

stt Tên vật chất Đơn vị tính Số lƣợng 

1 Địa   n Cái  

2 ống nh m Cái  

3 Thước chỉ huy Cái  

4 Bàn đạc  ộ  

 

Trƣờng Sĩ quan Lục quân 2 

TT Tên vật chất Đơn vị tính Số lƣợng Ghi chú 

1 Địa   n Cái   

2 Ống nh m Cái   

3 M y định vị  ộ   

 

Trƣờng Sĩ quan pháo binh  

Số 

TT 
Tên vật chất Đơn vị tính Số lƣợng Ghi chú 

1 Địa   n Cái   

2 ống nh m Cái   

3 M y định vị vệ tinh  PS Cái   

 

 

Học viện Hậu cần 

stt Tên vật chất Đơn vị tính Số lƣợng 

1 Địa   n Cái  

2 Ống nh m Cái  

3 Thước chỉ huy Cái  

4   n đạc  ộ  

 

Trƣờng Sĩ quan Chinh tri 

stt Tên vật chất Đơn vị tính Số lƣợng 

1 Địa   n Cái  

2 ống nh m Cái  

3 Thước chỉ huy Cái  

4   n đạc Bộ  
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PHỤ LỤC 27 

MỘT SỐ H NH ẢNH TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN ĐỊA H NH QUÂN SỰ 

 

 

 

 

Thực hành vận động theo bản đồ 
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Thực hành đắp sa bàn 

 

Xác định điểm đứng 


