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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Xuất phát từ yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục như Nghị quyết 29 Hội 

nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XI; Chiến lược phát triển 

giáo dục 2011-2020 của Chính phủ xác định: “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy 

học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tích cực, tự giác, 

chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học”    

Dạy học theo tình huống là phương pháp dạy học tích cực mang lại hiệu quả. 

Vân dụng phương pháp dạy học theo tình huống là một hướng của đổi mới 

phương pháp dạy học ở đại học. 

Tại các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh việc vận dụng phương 

pháp dạy học theo tình huống vào môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh nói 

chung còn nhiều hạn chế.  

Xét trên bình diện lý luận, dạy học theo tình huống là một phương pháp dạy 

học tích cực, có tác dụng to lớn trong dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an 

ninh. Dạy sinh viên giải quyết tình huống có vấn trong dạy học môn Giáo dục 

quốc phòng và an ninh tạo sẽ tạo cơ hội cho họ áp dụng tri thức hiểu biết về quân 

sự, an ninh vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn nghề nghiệp thuộc lĩnh vực 

này. Từ đó hình thành cho họ khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong quân 

sự, an ninh, đáp ứng mục tiêu đào tạo đồng thời đáp ứng nhiệm vụ của một công 

dân sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên 

hiện nay, giảng viên còn lúng túng trong xây dựng tình huống để sử dụng trong 

dạy học; gặp khó khăn trong cách thức tổ chức dạy học theo tình huống môn học 

Giáo dục quốc phòng và an ninh.  

Xuất phát từ những lý do cơ bản nêu trên, người nghiên cứu chọn đề tài: “Dạy 

học theo tình huống môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại các Trung tâm giáo 

dục quốc phòng và an ninh khu vực phía Nam” mang tính cấp thiết, có ý nghĩa 

về mặt lý luận và thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn học. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là: Đề xuất quy trình xây dựng tình huống 

có vấn đề và đề xuất quy trình tổ chức dạy học theo tình huống có vấn đề môn 

GDQP&AN tại các Trung tâm GDQP&AN khu vực phía Nam. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an 

ninh tại các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh khu vực phía Nam. 
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Đối tượng nghiên cứu: Mối quan hệ giữa nội dung, phương pháp và hình thức 

tổ chức dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh.  

4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

4.1. Câu hỏi nghiên cứu 

1) Dạy học theo tình huống có vấn đề dựa trên cơ sở lý luận nào?  

2) Thực trạng dạy học theo tình huống có vấn đề môn Giáo dục quốc phòng 

và an ninh ở các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay như thế nào? 

3) Để có những THCVĐ phù hợp, sát đúng với môn học GDQP&AN cần 

phải xây dựng theo quy trình nào? 

4) Tổ chức dạy học theo qui trình nào có thể phát huy được tính tích cực, tự 

giác, sáng tạo và nâng cao kết quả học tập môn GDQP&AN của sinh viên? 

4.2. Giả thuyết nghiên cứu  

Nếu xây dựng THCVĐ môn GDQP&AN theo quy trình 4 bước: Xác định mục 

tiêu của bài học; Phân tích nội dung; Biên tập tình huống; Kiểm tra, đánh giá hoàn 

thiện THCVĐ và tổ chức dạy học môn học này theo quy trình 3 Giai đoạn: Giới 

thiệu THCVĐ; Giải quyết THCVĐ; Trình bày kết quả thì sẽ nâng cao kết quả học 

tập và phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng tạo của sinh viên trong môn học 

này. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy học theo tình huống có vấn đề môn Giáo dục 

quốc phòng và an ninh; 

Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về dạy học theo tình huống có vấn đề môn Giáo 

dục quốc phòng và an ninh; 

Đề xuất quy trình xây dựng tình huống có vấn đề và đề xuất quy trình tổ chức 

dạy học theo tình huống có vấn đề môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại các 

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh khu vực phía Nam; 

Khảo nghiệm và thực nghiệm sự phạm xác định hiệu quả và tính khả thi của 

quy trình xây dựng tình huống có vấn đề và quy trình tổ chức dạy học theo tình 

huống có vấn đề môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. 

6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu  

Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu xây dựng THCVĐ và tổ chức dạy học theo 

THCVĐ trong học phần 3 môn giáo dục quốc phòng và an ninh.  

Địa bàn nghiên cứu: Vì điều kiện khách quan, đề tài chỉ tiến hành nghiên cứu 

thực trạng dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại 03 Trung tâm giáo dục 

quốc phòng và an ninh: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại 

học Tây Nguyên và Trường Đại học Cần Thơ.  
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Đề tài tổ chức khảo nghiệm và thực nghiệm sư phạm tại Trung tâm giáo dục 

quốc phòng và an ninh Trường Đại học Cần Thơ. 

7. Phương pháp nghiên cứu  

7.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

Để thực hiện luận án này, nghiên cứu đã dựa vào các phương pháp luận: 

Phương pháp luận duy vật biện chứng: Vận dụng phương pháp phương pháp 

luận duy vật biện chứng là giải quyết các vấn đề liên quan đến luận án phải được 

xem xét dưới góc độ là sự tích hợp của nhiều thành phần khác nhau có mối quan 

hệ chặt chẽ, biện chứng với nhau chứ không đơn giản là sự gộp lại của các thành 

phần đó. Đồng thời, để tổ chức dạy học theo THCVĐ tại các Trung tâm 

GDQP&AN cần tạo điều kiện cho SV có cơ hội vận dụng nhiều kiến thức, kỹ năng, 

kinh nghiệm… khác nhau trong những tình huống cụ thể gắn với thực tiễn nhiệm 

vụ quân sự, an ninh và đánh giá kết quả học tập thông qua giải quyết tình huống và 

cả quá trình chứ không chỉ đánh giá riêng rẽ từng thành phần kiến thức, kỹ năng 

của người học. 

Phương pháp tiếp cận thực tiễn: Sử dụng phương pháp tiếp cận thực tiễn là 

đòi hỏi việc đưa ra những nhận định, kết luận về mặt khoa học phải xuất phát từ 

thực tiễn khách quan và kiểm nghiệm qua thực tiễn. Trong luận án việc đề xuất 

quy trình xây dựng THCVĐ và đề xuất quy trình tổ chức dạy học theo THCVĐ 

môn GDQP&AN phải xuất phát từ thực tiễn yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng 

môn học cho SV ở các Trung tâm GDQP&AN khu vực phía Nam và những đề 

xuất đó cần kiểm nghiệm bằng thực tiễn. Có nghĩa là cần làm rõ thực trạng hoạt 

động dạy học môn GDQP&AN tại các Trung tâm GDQP&AN khu vực phía Nam, 

và kiểm nghiệm quy trình xây dựng THCVĐ và quy trình tổ chức dạy học theo 

THCVĐ môn GDQP&AN đã đề xuất.  

Phương pháp tiếp cận định tính và định lượng 

Tiếp cận định tính là hướng tiếp cận nhằm thăm dò, mô tả và giải thích dựa 

vào các phương tiện để khảo sát nhận thức, động cơ, hành vi, thái độ… nhằm trả 

lời cho câu hỏi: vì sao? thế nào?... 

Tiếp cận định lượng (chủ yếu là thống kê) để lượng hóa, đo lường, phản ánh 

và diễn giải các mối quan hệ giữa các nhân tố (các biến) với nhau thông qua 

thống kê mô tả, phân tích mối quan hệ và sự khác biệt. 

Đề tài sử dụng tiếp cận định tính và định lượng vào khảo sát thực trạng (phỏng 

vấn, quan sát, ghi âm…); đo các biến số theo các mục tiêu và xem xét sự liên 

quan giữa chúng dưới dạng các số đo và số thống kê nhằm chứng minh độ tin 

cậy/khách quan (Reliability/Objectivity), hợp lệ - hiện hữu (Validity), chính xác 
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tập trung quanh giá trị đúng (Accurcy)… Dựa trên số liệu khảo sát thực trạng và 

kết quả thực nghiệm quy trình tổ chức dạy học theo THCVĐ môn GDQP&AN 

để kiểm tra và chứng minh được tính khả thi của đề tài nghiên cứu.  

7.2. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

Trên cơ sở phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá các tài liệu về lý luận 

dạy học theo tình huống của các tác giả trong và ngoài nước có liên quan để xây 

dựng cơ sở lý thuyết cho đề tài nghiên cứu. 

Nghiên cứu các sách chuyên khảo, các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, các 

luận án khoa học giáo dục, các bài viết, bài báo có liên quan đến nội dung xây dựng và 

sử dụng THCVĐ ở đại học. Từ đó rút ra nhận định trong việc đánh giá các sự kiện và 

luận giải các quan điểm có liên quan đến nội dung luận án. 

7.3. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

7.3.1. Phương pháp điều tra giáo dục 

Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi với 78 giảng viên và 417 sinh viên tại 

các Trung tâm GDQP&AN khu vực phía Nam nhằm để thu thập thông tin về 

thực trạng việc tổ chức dạy học theo THCVĐ ở các Trung tâm giáo dục quốc 

phòng và an ninh khu vực phía Nam làm cơ sở thực tiễn cho đề tài luận án.  

7.3.2. Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp chuyên gia được tiến hành thông qua tổ chức hội nghị tại Trung 

tâm GDQP&AN Trường Đại học Cần Thơ. Với sự tham dự của 24 chuyên gia là 

lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu 9; lãnh đạo 

các Trung tâm GDQP&AN khu vực phía Nam; Giảng viên GDQP&AN có uy tín 

và kinh nghiệm giảng dạy; các nhà khoa học trong lĩnh vực Giáo dục học. 

Chúng tôi sử dụng phiếu hỏi và phỏng vấn sâu nhằm kiểm định tính đúng đắn 

của giả thuyết khoa học đã được xây dựng, qua đó khẳng định tính khả thi của 

quy trình xây dựng tình huống có vấn đề cũng như kết quả vận dụng quy trình 

xây dựng hệ thống 51 tình huống có vấn đề để tổ chức dạy học môn GDQP&AN 

cho sinh viên tại các Trung tâm GDQP&AN khu vực phía Nam. 

7.3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Mục đích phương pháp TN sư phạm có đối chứng tại Trung tâm GDQP&AN 

nhằm để kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu khoa học của đề tài luận án. 

7.3.4. Các phương pháp khác hỗ trợ 

Sử dụng các phương pháp như: Quan sát, phỏng vấn, trò chuyện, tổng kết 

kinh nghiệm, nghiên cứu thông qua sản phẩm hoạt động. Mục đích của các 

phương pháp này là để thu thập thêm những thông tin cần thiết bổ sung, làm rõ 

cho việc thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài luận án. 
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7.4. Phương pháp thống kê toán học 

Sử dụng phần mềm Excel 2016 để xử lý, phân tích số liệu khảo sát thực trạng 

để tính các chỉ số trung bình, tính phương sai, độ lệch tiêu chuẩn... 

Sử dụng phần mềm SPSS Statistics 20 để xử lý, phân tích, kiểm định kết quả 

thực nghiệm sư phạm có đối chứng nhằm đảm bảo cho kết quả nghiên cứu có 

tính chính xác, đủ độ tin cậy. 

8. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án  

8.1. Ý nghĩa lý luận 

Luận án đã tổng quan các nghiên cứu có liên quan tới xây dựng THCVĐ trong 

tổ chức dạy học theo THCVĐ; hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận về dạy học theo 

THCVĐ. Cụ thể như: Xây dựng các khái niệm cơ bản về tình huống, vấn đề, 

THCVĐ và dạy học theo THCVĐ; các loại THCVĐ, cấu trúc, quy trình xây dựng 

THCVĐ; cơ sở khoa học, bản chất, ưu điểm, nhược điểm, quy trình tổ chức dạy 

học theo THCVĐ; đánh giá kết quả học tập trong dạy học theo THCVĐ; xác định 

rõ sự khác biệt giữa dạy học theo THCVĐ với dạy học giải quyết vấn đề. Từ lý 

luận dạy học theo THCVĐ, trên cơ sở phân tích đặc điểm môn học GDQP&AN, 

nghiên cứu xây dựng khung lý luận về dạy học theo THCVĐ môn GDQP&AN 

như: THCVĐ, nguyên tắc, quy trình xây dựng THCVĐ trong dạy học môn 

GDQP&AN; Nguyên tắc, quy trình tổ chức chức dạy học theo THCVĐ môn 

GDQP&AN; Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo THCVĐ trong dạy học môn 

GDQP&AN. 

8.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Đánh giá khá rõ về thực trạng nhận thức, thực trạng tổ chức dạy học theo 

THCVĐ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh như: phương pháp dạy học của 

giảng viên chủ yếu là thuyết trình và giảng giải; cách học của sinh viên là ghi 

nhớ và học thuộc lòng; kiểm tra, đánh giá chưa hướng tới suy luận, vận dụng tri 

thức giải quyết tình huống thực tiễn. Trong quá trình dạy học cũng đã có dáng 

dấp của dạy học theo THCVĐ, nhưng chưa theo một quy trình khoa học. Nghiên 

cứu thực trạng cũng cho thấy việc thiết kế nội dung dạy học thành những tình 

huống dạy học còn lúng túng, khó khăn mà nguyên nhân cơ bản là chưa có tài 

liệu hướng dẫn; GV phải đầu tư nhiều thời gian công sức... Trên cơ sở thiết kế 

quy trình xây dựng THCVĐ, luận án đã xây dựng được 51 THCVĐ và xây dựng 

quy trình tổ chức dạy học theo THCVĐ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. 

9. Cấu trúc luận án 

Mở đầu 
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Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu về dạy học theo tình huống 

có vấn đề 

Chương 2: Cơ sở lý luận về dạy học theo theo tình huống có vấn đề môn Giáo 

dục quốc phòng và an ninh 

Chương 3: Cơ sở thực tiễn dạy học theo tình huống có vấn đề môn Giáo dục 

quốc phòng và an ninh  

Chương 4: Xây dựng tình huống có vấn đề và tổ chức dạy học theo tình huống 

có vấn đề môn Giáo dục quốc phòng và an ninh  

Chương 5: Khảo nghiệm và thực nghiệm sư phạm  

Kết luận và khuyến nghị 

Danh mục các công trình đã công bố liên quan đến đề tài luận án 

Tài liệu tham khảo 

Phụ lục 



7 

 

Chương 1 

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ 

DẠY HỌC THEO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ 

Thứ nhất: Một số nghiên cứu về dạy học tình huống có vấn đề trên thế giới  

Dạy học theo tình huống, hay dạy học theo tình huống có vấn đề mà hạt nhân 

là những tình huống có vấn đề được sử dụng trong dạy học ở các mức độ khác 

nhau đã xuất hiện khá sớm trong lịch sử giáo dục trên thế giới.  

Nghiên cứu tổng quan cho thấy: cơ bản các công trình nghiên cứu về dạy học 

theo THCVĐ trên thế giới đều thống nhất về một số đặc trưng như: 

- Dạy học theo THCVĐ là một PPDH tiếp cận theo hướng lấy người học làm 

trung tâm, phù hợp với giảng dạy đại học với việc trao quyền cho người học tiến 

hành nghiên cứu, tích hợp lý thuyết và thực hành, áp dụng kiến thức và kỹ năng 

để phát triển các giải pháp khả thi cho một vấn đề xác định. 

- Người học phải có trách nhiệm với việc học của mình: Tự định hướng, tự 

điều chỉnh việc học. Giảng viên là người tổ chức, hỗ trợ và hướng dẫn học tập. 

- Các THCVĐ được sử dụng trong dạy học thường liên quan đến thực tế, khi 

đưa ra chưa có câu trả lời đúng duy nhất và có nhiều hơn một giải pháp. 

- Học tập luôn được tích hợp từ nhiều lĩnh vực, từ nhiều nguồn khác nhau và 

hợp tác theo nhóm là điều cần thiết. 

Thứ hai: Một số nghiên cứu về dạy học theo tình huống có vấn đề ở Việt Nam 

Ở Việt Nam các nhà nghiên cứu, giáo dục Việt Nam cũng đã sớm tiếp cận với 

việc xây dựng tình huống có vấn đề và tổ chức dạy học theo tình huống có vấn 

đề trong các phương pháp dạy học theo quan điểm dạy học tích cực và đã đạt 

được những thành tựu nhất định. 

Phân tích, tổng hợp các ý kiến bàn luận về THCVĐ cho thấy các tác giả Việt 

Nam đều có chung ý kiến cơ bản đó là: THCVĐ là những khó khăn, trở ngại về 

mặt kiến thức, kỹ năng kích thích tư duy và hoạt động nhận thức. Tuy nhiên 

THCVĐ có trở thành nhân tố thúc đẩy nhận thức và tư duy hay không còn phụ 

thuộc vào ba yếu tố sau:  

Một là: Tình huống có vấn đề chứa đựng mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái 

chưa biết;  

Hai là: Tình huống có vấn đề được chủ thể nhận thức mâu thuẫn, có nhu cầu 

giải quyết mâu thuẫn đó;  

Ba là: Chủ thể có khả năng giải quyết mẫu thuẫn dựa trên những kiến thức, 

kỹ năng, kinh nghiệm cũ của bản thân. 
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Thứ ba: Một số nghiên cứu về dạy học theo tình huống có vấn đề trong lĩnh 

vực giáo dục quốc phòng và an ninh 

Nghiên cứu về dạy học theo tình huống có vấn đề trong lĩnh vực GDQP&AN 

là chưa được nhiều tác giả quan tâm, mà đặc biệt là GDQP&AN cho học sinh 

sinh viên. Qua phân tích, tổng hợp về các nghiên cứu dạy học theo THCVĐ trong 

lĩnh vực quân sự, an ninh cho thấy, các nghiên cứu mới chỉ đề cập chung chung, 

tản mạn về một số biện pháp để đổi mới nâng cao chất lượng dạy học một số môn 

khoa học nhân văn ở các trường đại học quân sự. Đặc biệt chưa có công trình 

nghiên cứu chuyên sâu, có tính hệ thống về dạy học theo THCVĐ môn 

GDQP&AN.  

Vì vậy, nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận của phương pháp dạy 

học theo THCVĐ nói chung, để xây dựng khung lý luận về dạy học theo THCVĐ 

môn GDQP&AN ở các Trung tâm GDQP&AN khu vực phía Nam nói riêng là 

vấn đề cấp thiết đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.   
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Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC THEO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ 

Trong chương 2, luận án thực hiện các nghiên cứu như sau: 

Thứ nhất: Phân tích, hệ thống và làm rõ các khái niệm cơ bản như: Khái niệm 

tình huống (Situation); Khái niệm vấn đề (Problem); Khái niệm tình huống có 

vấn đề (Problematic situation) và Khái niệm dạy học theo tình huống có vấn đề 

(Problematic situations-based teaching). 

Thứ hai: Hệ thống, xác định rõ một số vấn đề lý luận về tình huống có vấn đề 

như: Cấu trúc THCVĐ; Các loại THCVĐ; Một số quy trình xây dựng THCVĐ. 

Trong đó tác giả luận án nghiên cứu, phân tích và xây dựng được mô hình cấu 

trúc một THCVĐ gồm 3 thành phần: Phần mở đầu, phần nội dung và kết quả 

cần tìm (như mô tả Hình 2.1). Việc xác định cấu trúc THCVĐ có ý nghĩa rất quan 

trọng cho các nhiệm vụ tiếp theo của luận án.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba: Nghiên cứu xây dựng một số vấn đề lý luận về dạy học theo tình 

huống có vấn đề như: 

1. Dạy học theo tình huống có vấn đề sở dĩ áp dụng được vào thực tiễn giảng 

dạy ở trường Đại học, vì nó dựa trên cơ sở khoa học vững chắc thuộc các phương 

diện: Triết học, Tâm lý học và Giáo dục học. 

 
 

 

 

 

SV 

 

 

 

SV 

GV 

 Tên TH 

bối cảnh                                                          

 
Kiến thức, kỹ năng 

 đã biết 

Mở đầu 

 

 Kết quả cần tìm 

kiến thức, kỹ 

năng, thái độ mới 

 

vật cản 

 

Trạng thái  

tâm lý SV 

Nội dung 

Hình 2.1: Sơ đồ cấu trúc tình huống có vấn đề 
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2. Bản chất của dạy học theo THCVĐ là dạy cho SV cách hành động để tạo 

ra năng lực thích ứng và tư duy tích cực tìm ra kiến thức, kỹ năng và thái độ nhận 

thức mới. Đồng thời giúp cho SV nâng cao năng lực hợp tác, kỹ năng làm việc 

theo nhóm, nâng cao năng lực phân tích, năng lực giải quyết các vấn đề, bảo vệ 

ý kiến của mình và phản biện trước đám đông.   

3. Chỉ rõ ưu điểm, nhược điểm của phương pháp dạy học theo tình huống; 

đồng thời nghiên cứu phân tích, đánh giá một số quy trình dạy học theo THCVĐ 

của tác giả trong nước và trên thế giới để từ đó có phương hướng thực hiện nhiệm 

vụ của luận án đề ra. 

4. Nghiên cứu làm rõ về đánh giá kết quả học tập trong dạy học theo THCVĐ. 

Khẳng định: đánh giá kết quả học tập trong dạy học theo THCVĐ là chú trọng 

đến việc phát triển những năng lực thực hiện của người học, tạo điều kiện cho 

người học thâm nhập vào thực tiễn, gắn học đi đôi với hành. Chúng tôi xây dựng 

5 nguyên tắc đánh giá và công cụ đánh giá.  

5. Nghiên cứu phân tích môn học GDQP&AN cho thấy: nhiều nội dung có 

thể xây dựng chuyển hóa thành các THCVĐ như trong học phần III có 8 bài với 

thời lượng là 90 tiết trong đó có 83.3% là thực hành, 16,7% lý thuyết. Nội dung 

gắn liền với thực tiễn huấn luyện, chiến đấu của người chiến sĩ phù hợp để xây 

dựng THCVĐ là: Sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống vũ khí hủy diệt 

lớn; Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh; Chiến thuật từng người trong chiến 

đấu tiến công, phòng ngự.   
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Chương 3 

CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ DẠY HỌC THEO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ 

MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

Để làm rõ cơ sở thực tiễn về dạy học theo THCVĐ môn GDQP&AN, chương 

3, luận án tiến hành 2 nghiên cứu cơ bản như sau:  

1. Nghiên cứu tìm hiểu về các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh  

Mục đích nghiên cứu tìm hiểu về các Trung tâm GDQP&AN khu vực phía 

Nam để xác định rõ các yếu tố khách quan và chủ quan tác động, anh hưởng đến 

quá trình tổ chức dạy học môn GDQP&AN ở các Trung tâm GDQP&AN. 

Nghiên cứu tìm hiểu về các Trung tâm GDQP&AN khu vực phía Nam cho 

thấy:  Các trung tâm đều có tổ chức biên chế đồng bộ, chính quy; cơ sở vật chất, 

thiết bị, phương tiện dạy học đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện của 

SV; SV được tổ chức thành các đại đội, trung đội, tiểu đội học tập, rèn luyện theo 

môi trường quân đội; Giảng viên là sĩ quan biệt phái từ Bộ Quốc phòng có bản 

lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, chính quy tại các học viện, nhà 

trường trong và ngoài quân đội, đã trải qua thực tế huấn luyện, chiến đấu. Đây là 

một trong những điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới dạy học theo tình huống ở các 

Trung tâm GDQP&AN khu vực phía Nam.  

2. Nghiên cứu điều tra khảo sát và đánh giá thực trạng  

Mục đích khảo sát: Đánh giá thực trạng dạy học theo THCVĐ tại các Trung 

tâm GDQP&AN khu vực phía Nam nhằm làm cơ sở thực tiễn dể đề xuất các biện 

pháp dạy học theo THCVĐ môn GDQP&AN. 

Đối tượng khảo sát 

1) 78 cán bộ giảng viên trực tiếp tổ chức quản lý, giảng dạy tại 03 Trung tâm 

GDQP&AN.  

2) 450 SV đang học năm thứ nhất năm học 2018 – 2019 tại 03 Trung tâm 

GDQP&AN khu vực phía Nam. 

 Phương pháp khảo sát và sử lý thông tin 

- Điều tra bằng phiếu hỏi, phỏng vấn, quan sát dự giờ và nghiên cứu thông 

qua các sản phẩm hoạt động của GV và SV như giáo án, bài tập, bài kiểm tra. 

- Số liệu điều tra được xử lý bằng phần mền Exel 2016 và SPSS 20.0  

- Với phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi, xây dựng hai mẫu phiếu với hệ 

thống các câu hỏi mở và đóng. Đối với câu hỏi đóng trong phiếu điều tra, phần 

đáp án trả lời được đưa ra 5 mức độ đánh giá, chúng được sắp xếp theo mức độ 

giảm dần, tương ứng với chúng là các điểm số 5; 4; 3; 2; 1. Mức độ đánh giá của 
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các đối tượng được xác định bằng thang điểm theo cách tính trung bình cộng. Ý 

nghĩa của từng giá trị trung bình đối với thang đo khoảng được xác định như sau: 

Giá trị của mỗi khoảng = (Maximun – Minimun) / n   ⇒ (5-1) / 5 = 0,8 

Giá trị trung bình Ý nghĩa 

1,00 – 1,80 Chưa bao giờ/chưa biết làm/ hoàn toàn không cần thiết 

1,81 – 2,60 Hiếm khi/biết làm nhưng chưa thành thạo/không cần thiết 

2,61 – 3,40 Thỉnh thoảng/bình thường 

3,41 – 4,20 Thường xuyên/thành thạo/cần thiết 

4,21 – 5,00 Rất thường xuyên/rất thành thạo/rất cần thiết 

 Kết quả khảo sát thực trạng 

1) Nhận thức của cả GV và SV về bản chất của dạy học theo THCVĐ chưa 

cao, đang còn nhầm lẫn với dạy học truyền thống. Điều này ảnh hưởng rất lớn 

đến việc vận dụng dạy học theo THCVĐ vào quá trình dạy học. Thực trạng cũng 

phản ánh cách học của SV hiện nay thụ động và thiếu tính sáng tạo, điều này sẽ 

ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của dạy học theo THCVĐ.  

2) GV đều nhận thức cao về sự cần thiết dạy học theo THCVĐ môn 

GDQP&AN. GV đề xuất một số biện pháp thiết thực như: Xây dựng hệ thống 

tình huống gắn liền với nội dung dạy học; Rèn luyện kỹ năng học tập hợp tác, 

theo nhóm; Đưa các tình huống vào quá trình dạy học; Tổ chức cho sinh viên 

trình bày quan điểm suy nghĩ trước lớp; Tổ chức cho sinh viên nghiên cứu các 

vấn đề về quân sự, an ninh đang sảy ra, từ đó tự rút ra kết luận. 

3) PPDH của GV chủ yếu là thuyết trình và giảng giải; cách học của SV là 

ghi nhớ và học thuộc lòng; kiểm tra, đánh giá chưa hướng tới suy luận, vận dụng 

tri thức giải quyết tình huống thực tiễn. Trong quá trình dạy học cũng đã có dáng 

dấp của dạy học theo THCVĐ, nhưng chưa theo một quy trình khoa học. Vì vậy, 

mới chỉ đạt mục tiêu về kiến thức mà chưa đạt được mục tiêu về kỹ năng của 

môn học.  

4) Nguyên nhân hạn chế dạy học theo THCVĐ đó là: 

Nguyên nhân khách quan: Số lượng SV trong lớp học đông; Thời gian dành 

cho môn học chưa phù hợp; Nội dung chương trình môn học còn dàn trải; Tiêu 

chí đánh giá kết quả học tập chưa gắn với học theo tình huống. 

Nguyên nhân chủ quan: GV đã quen với dạy học truyền thống; Dạy học theo 

THCVĐ phải đầu tư nhiều hơn về thời gian, công sức; Chưa có tài liệu hướng 

dẫn xây dựng tình huống và cách thức tổ chức dạy học theo THCVĐ. SV có thói 

quen thụ động, ỷ lại; Phương pháp học của SV là ghi nhớ và học thuộc lòng; 

Kiểm tra, đánh giá chưa hướng tới suy luận, vận dụng tri thức giải quyết tình 

huống thực tiễn; trình độ đầu vào của SV chưa đồng đều...  
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Chương 4 

XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC 

THEO TÌNH HUỐNG MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

Từ cơ sở lý luận về dạy học theo tình huống có vấn đề; Đặc điểm của môn 

học GDQP&AN và thực trạng dạy học môn GDQP&AN tại các Trung tâm 

GDQP&AN khu vực phía Nam. Luận án đề xuất các biện pháp để tổ chức dạy 

học theo THCVĐ môn học này nhằm nâng cao kết quả và phát huy tính tích cực 

tự giác của người học. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất: Đề xuất qui trình xây dựng THCVĐ môn GDQP&AN (như mô 

tả hình 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1: Xác định mục tiêu của bài học: GV phân tích và xác định mục tiêu của bài 

dạy cụ thể về mặt kiến thức và kỹ năng. Mục tiêu bài học phải cụ thể, tường minh và đo 

lường đánh giá được. 

Bước 2: Phân tích nội dung bài học: GV cần phân tích lựa chọn các nội dung có 

tính điển hình, hoặc có khả năng khái quát hóa cho các vấn đề tương tự mà SV 

sẽ gặp phải, rồi thiết kế chúng thành các THCVĐ nhằm giúp SV học tập theo 

THCVĐ để thu nhận kiến thức mới tích lũy kinh nghiệm thực tế. GV cũng cần 

lưu ý đến tính logic về mặt kiến thức và kỹ năng của THCVĐ hệ thống THCVĐ, 

để SV có thể tận dụng được các kinh nghiệm, giá trị của những nghiên cứu tình 

huống trước đó trong quá trình GQVĐ.  

1. Xác định mục tiêu của bài dạy học 

2. Phân tích nội dung  bài học 

Xác định hình 

thức mô tả  

tình huống 

Xác định câu 

hỏi thể hiện  

vấn đề 

Xác định thông 

tin, dữ liệu  

tình huống 

Xác định bối 

cảnh của  

tình huống 

4. Kiểm tra, đánh giá hoàn thiện THCVĐ 

3. Biên tập THCVĐ 

Hình 4.1: Quy trình xây dựng THCVĐ dạy môn GDQP&AN 
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Bước 3: Biên tập tình huống có vấn đề: là logic hóa các yếu tố, dữ kiện nhằm 

tạo ra những hoàn cảnh khác nhau để SV ý thức được nhiệm vụ cần giải quyết. 

Trên cơ sở phân tích xác định đơn vị kiến thức cơ bản, GV phác hoạ THCVĐ 

cho từng đơn vị kiến thức nhằm kích thích tư duy của SV một cách logic theo 

cấu trúc THCVĐ. 

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá hoàn thiện tình huống: GV biên soạn tình huống, 

GV tham gia giảng dạy môn học đánh giá sơ bộ tình huống xem có thỏa mãn các 

tiêu chí: Tính khoa học - sư phạm; tính thực tiễn; tính thiết thực. Sau khi đánh 

giá sơ bộ, tình huống sẽ được chỉnh sửa và bước vào giai đoạn đánh giá chính 

thức thông qua ý kiến thăm dò của SV về THCVĐ, đánh giá kết quả học tập của 

sinh viên do tác động của tình huống đem lại. Cuối cùng, chỉnh sửa để hoàn chỉnh 

hệ thống THCVĐ cho môn học. 

Để khẳng định tính khả thi của quy trình được đề xuất, tác giả luận án vận 

dụng quy trình này thiết kế 6 THCVĐ: 1) Tình huống nghịch lý; 2) TH lựa chọn; 

3) TH tại sao; 4) TH bác bỏ; 5) TH thực và 6) TH giả định (nội dung: Sử dụng 

bản đồ quân sự môn GDQP&AN) làm ví dụ minh họa. 

Đồng thời vận dụng Quy trình xây dựng THCVĐ dạy môn GDQP&AN tác giả 

luận án nghiên cứu xây dựng được 51 THCVĐ để bước đầu giúp GV các Trung 

tâm GDQP&AN sử dụng trong dạy học môn học này. 

Thứ hai: Đề xuất Quy trình tổ chức dạy học theo THCVĐ môn GDQP&AN 

(như mô tả Hình 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAI ĐOẠN 1 

Giới thiệu 

THCVĐ 

Bước 1. Nhận diện, tìm hiểu TH 

Bước 2. Đề xuất các ý tưởng, giả thuyết 

Bước 3. Tự nghiên cứu 

Bước 7. Đánh giá, rút kinh nghiệm 

 

GIAI ĐOẠN 2 

Giải quyết 

THCVĐ 

Bước 4. Thảo luận 

GIAI ĐOẠN 3 

Trình bày  

kết quả 

Bước 6. Trình bày kết quả 

 

Bước 5. Kiểm nghiệm ý tưởng, giả thuyết 

 

Hình 4.2: Quy trình tổ chức dạy học theo THCVĐ môn GDQP&AN 
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Phân tích Quy trình tổ chức dạy học theo THCVĐ môn GDQP&AN gồm 3 

giai đoạn, 7 bước (như mô tả Bảng 4.2). 

Bảng 4.1: Hoạt động của GV và SV trong quy trình dạy học theo THCVĐ 

Quy trình dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của SV 

 

 

 

GIAI 

ĐOẠN 

1. 

Giới 

thiệu 

tình 

huống 

có vấn 

đề 

 

Bước 1. 

Nhận 

diện, tìm 

hiểu tình 

huống 

-Dẫn dắt lớp học vào 

tình huống có vấn đề. 

-Chia nhóm sinh viên 

-Quy định thời gian, 

phân công trình bày, 

đánh giá. 

-Giải thích, làm rõ vấn 

đề cho SV nếu cần. 

- Hình thành nhóm học tập, phân 

công trưởng nhóm, thư ký.   

- Chuẩn bị các nguồn lực (học liệu) 

- Làm rõ những gì chưa hiểu trong 

tình huống 

- Phát hiện vấn đề mới, kỹ năng mới 

liên quan đến kiến thức, kỹ năng đã 

biết. 

Bước 2. 

Đề xuất ý 

tưởng, 

giả 

thuyết 

Hỗ trợ, điều hiển sinh 

viên đề xuất các ý 

tưởng, giả thuyết; sử 

dụng hợp lý các 

phương tiện dạy học  

- Phân tích vấn đề chủ yếu cần giải 

quyết. 

- Nêu ra ý tưởng, giả thuyết giải 

quyết tình huống và các nguồn tài 

liệu cần tham khảo 

GIAI 

ĐOẠN 

2. 

Giải 

quyết  

tình 

huống 

có vấn 

đề 

 

 

 

 

Bước 3. 

Tự 

nghiên 

cứu 

Hỗ trợ sinh viên thu 

thập thông tin thích 

hợp, tìm kiếm kiến 

thức, kỹ năng thực 

hiện giải pháp. 

- Vận dụng kiến thức đã biết và tìm 

hiểu các thông tin, kiến thức  

- Đề xuất các ý tưởng, giả thuyết 

giải quyết tình huống. 

- Liệt kê kiến thức chưa biết. 

Bước 4. 

Thảo 

luận 

Tổ chức, định hướng, 

điều khiển sinh viên 

thảo luận nhóm. 

- Tập trung nhóm thảo luận:  

+ Thảo luận về các ý tưởng, giả 

thuyết giải quyết THCVĐ 

+ Thảo luận lựa chọn phương án 

GQVĐ. 

+ Thư ký ghi chép hệ thống kiến 

thức, kỹ năng cần có để thực hiện 

nhiệm vụ. 

+ Tổ trưởng tóm tắt, kết luận và 

quyết định chọn phương án tối ưu 

Bước 5. 

Kiểm 

nghiệm ý 

tưởng, giả 

thuyết 

Tổ chức, điều khiển 

các nhóm, sinh viên 

kiểm nghiệm ý tưởng, 

giả thuyết. 

- Nhóm trưởng điều hành các thành 

viên tiến hành thực nghiệm theo 

phương án đã lựa chọn.  

- Nếu việc kiểm nghiệm phương án 

đề xuất thất bại, không giải quyết 

được VĐ thì cần quay trở lại bước 2 

để xác định lại vấn đề nghiên cứu. 

 

 

Bước 6. 

Báo cáo 

-Tổ chức các nhóm 

trình bày kết quả, 

phương án giải quyết. 

- Đại diện các nhóm trình bày 

phương án giải quyết THCVĐ và 

sản phẩm nghiên cứu của nhóm 

mình. 
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GIAI 

ĐOẠN 

3. 

Trình 

bày kết 

quả 

-Nêu các yêu tổ chức 

tập luyện (dạy thực 

hành tại thao trường). 

- Bảo vệ phương án, kết quả nghiên 

cứu của nhóm mình khi có ý kiến 

phản biện của GV hay thành viên 

nhóm học tập khác.  

Bước 7. 

Đánh 

giá, rút 

kinh 

nghiệm 

 

Nhận xét đánh giá kết 

quả; Hệ thống kiến 

thức, kỹ năng mới; rút 

kinh nghiệm và chú ý 

trong mỗi tình huống; 

Biểu dương SV, nhóm 

có kết quả học tập tốt. 

- Tham gia đánh giá kết quả học tập 

của các nhóm và thành viên trong 

nhóm. 

- Tự đánh giá kết quả học tập của 

bản thân và rút ra kết luận. 

- Luyện tập giải quyết tình huống 

theo yêu cầu của GV. 

Để minh chứng cho tính khả thi của quy trình này, tác giả luận án tiến hành 

soạn giáo án nội dung Bài: Sử dụng bản đồ quân sự để tổ chức dạy học theo 

THCVĐ làm ví dụ minh họa. 

Đồng thời để chúng tôi cũng đề xuất bộ công cụ đánh giá kết quả học tập theo 

THCVĐ môn GDQP&AN gồm: Tiêu chí đánh giá; Bảng kiểm quan sát; Phiếu 

tự đánh giá của SV. Để giúp cho GV thuận lợi trong khâu kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập theo THCVĐ của SV môn GDQP&AN. 
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Chương 5  

KHẢO NGHIỆM VÀ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

Để kiểm chứng tính khoa học, tính khả thi của quy trình xây dựng tình huống 

có vấn đề và quy trình tổ chức dạy học theo tình huống có vấn đề môn 

GDQP&AN, chúng tôi sử dụng phương pháp khảo nghiệm (xin ý kiến chuyên 

gia) và phương pháp thực nghiệm sư phạm, cụ thể như sau: 

Thứ nhất: Khảo nghiệm quy trình xây dựng THCVĐ và 51 THCVĐ đã được 

thiết kế để dạy học môn GDQP&AN 

Mục đích khảo nghiệm: nhằm kiểm định tính đúng đắn của giả thuyết khoa 

học đã được xây dựng, qua đó khẳng định tính khả thi của quy trình xây dựng 

tình huống có vấn đề cũng như kết quả vận dụng quy trình xây dựng hệ thống 51 

tình huống có vấn đề để tổ chức dạy học môn GDQP&AN cho sinh viên tại các 

Trung tâm GDQP&AN khu vực phía Nam. 

Đối tượng khảo nghiệm: 24 chuyên gia là lãnh đạo, chỉ huy đơn vị một số đơn 

vị quân đội thuộc lực lượng vũ trang quân khu 9; Lãnh đạo các Trung tâm 

GDQP&AN khu vực phía Nam; Giảng viên GDQP&AN có uy tín và kinh 

nghiệm giảng dạy và các nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục học. 

Phương pháp: Tổ chức Hội nghị xin ý kiến chuyên gia: tác giả luận án báo 

cáo trước hội nghị về quy trình xây dựng và kết quả vận dụng quy trình xây dựng 

51 THCVĐ; Phát phiếu xin ý kiến và tiến hành phỏng vấn tại hội nghị. 

Kết quả khảo nghiệm: (như mô tả Bảng 5.2 và Bảng 5.3) 

Bảng 5.1: Kết quả ý kiến chuyên gia về quy trình xây dựng THCVĐ 

TT 
Nội dung xin ý kiến  

về quy trình xây dựng tình huống có vấn đề 

Phù 

hợp 

Phân 

vân 

Không 

phù hợp 

1 

Quy trình xây dựng tình huống có vấn đề có 

phù hợp với chương trình GDQP&AN cho 

SV không? 

SL 24 0 0 

% 100 0  

2 

Quy trình xây dựng THCVĐ có phù hợp để 

xây dựng TH trong dạy học môn GDQP&AN 

không? 

SL 24 0 0 

% 100 0 0 

3 

Quy trình xây dựng THCVĐ có phù hợp đáp 

ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học 

không? 

SL 23 1 0 

% 95,8 4,2 0 

4 
Các bước trong quy trình xây dựng tình 

huống có vấn đề đã rõ ràng và đầy đủ chưa? 

SL 24 0 0 

% 100 0 0 

5 
Xin cho nhận xét về quy trình xây dựng tình 

huống có vấn đề môn GDQP&AN 

SL 24 0 0 

% 100 0 0 
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Bảng 5.2: Kết quả ý kiến đánh giá 51 THCVĐ được xây dựng  

TT 
Nội dung xin ý kiến về  

51 THCVĐ đã được vận dụng xây dựng 

Phù 

hợp 

Phân 

vân 

Không 

phù hợp 

1 
Các THCVĐ này có phù hợp với mục tiêu 

môn học GDQP&AN không? 

SL 24 0 0 

% 100 0 0 

2 

Các THCVĐ này có phù hợp với thực tiễn 

hoạt động quân sự của người chiến sĩ trong 

huấn luyện và chiến đấu không? 

SL 24 0 0 

% 100 0 0 

3 

Các THCVĐ được xây dựng này có phù 

hợp với trình độ, năng lực và kinh nghiệm 

dạy học hiện nay của GV không?  

SL 22 2 0 

% 91,7 8,3 0 

4 

Sử dụng THCVĐ này dạy học sẽ phát huy 

được tính tích cực, tự giác và sáng tạo 

trong học tập của sinh viên? 

SL 24 0 0 

% 100 0 0 

5 
Sử dụng THCVĐ này dạy học môn 

GDQP&AN sẽ nâng cao kết quả học tập?  

SL 21 3 0 

% 87,5 12,5 0 

Kết quả khảo nghiệm cả định tính và định lượng đều cho thấy: Quy trình xây 

dựng tình huống có vấn đề môn GDQP&AN mà tác giả luận án đề xuất là khoa 

học và phù hợp với môn học mang tính ứng dụng cao; 51 THCVĐ được xây dựng 

trên cơ sở quy trình đề xuất phù hợp với mục tiêu môn học và môi trường thực 

tiễn hoạt động quân sự; rất khả thi trong sử dụng để phát huy tính tích cực, tự 

giác, sáng tạo và nâng cao kết quả học tập của sinh viên. 

Thứ hai: Thực nghiệm sư phạm có đối chứng 

 Mục đích thực nghiệm: nhằm kiểm định tính đúng đắn của giả thuyết khoa 

học đã được xây dựng, thông qua thực nghiệm kết quả nghiên cứu đề tài để khẳng 

định tính khả thi và hiệu quả của quy trình xây dựng và tổ chức dạy học theo 

THCVĐ môn GDQP&AN.  

Giả thuyết thực nghiệm: Nếu vận dụng dạy học môn GDQP&AN theo quy 

trình tổ chức dạy học theo THCVĐ như người nghiên cứu đề xuất thì sẽ nâng cao 

kết quả học tập môn GDQP&AN và phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng tạo 

của người học trong học tập môn học này. 

Đối tượng, thời gian và địa điểm thực nghiệm 

- Đối tượng thực nghiệm: chọn hai lớp thực nghiệm và hai lớp đối chứng có 

trình độ tương đương. Cụ thể là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin và truyền 

thông khóa 45 Trường Đại học Cần Thơ.  

- Thời gian thực nghiệm: được tiến hành vào học kỳ II năm học 2019 – 2020. 

- Địa điểm thực nghiệm: Thực nghiệm sư phạm được tiến hành tại Trung tâm 

GDQP&AN Trường Đại học Cần Thơ.  
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Bảng 5.3: Các lớp thực nghiệm và đối chứng  
Lớp Đối tượng Ký hiệu Số sinh viên 

Đại đội 1 - Công nghệ thông tin Thực nghiệm TN1 89 

Đại đội 2 - Công nghệ thông tin Đối chứng ĐC1 90 

Đại đội 3 - Công nghệ phần mền Thực nghiệm TN2 85 

Đại đội 4 - Công nghệ phần mền Đối chứng ĐC2 87 

Tiến trình thực nghiệm: Tiến hành 2 đợt thực nghiệm: đợt 1: thực nghiệm 

thăm dò nhằm rút kinh nghiệm cho đợt thực nghiệm 2: thực nghiệm tác động 

nhằm kiểm chứn, khẳng định những biện pháp dạy học theo THCVĐ sau khi đã 

hoàn thiện, bổ sung dựa trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm đợt thực nghiệm 1. 

Kết quả thực nghiệm 

Trước khi tiến hành tác động sư phạm mỗi đợt, chúng tôi đều tiến hành khảo 

sát trình độ đầu vào của hai nhóm TN và ĐC thông qua việc tổ chức kiểm tra đầu 

vào, đồng thời tiến hành khảo sát về tính tích cực học tập của sinh viên.  

- Kết quả trước thực nghiệm đợt 1 

Bảng 5.9: Kiểm định T-test kết quả đầu vào giữa hai lớp TN1 và ĐC1 

Các tham số TN1 ĐC1 

N 89 90 

Mean  5,02 5,09 

Std. Deviation 1,23 1,34 

Levene’s Test for Equality of Variances F = 0,197; Sig. = 0,658 

t 0,355 

Sig. (2-tailed) 0,723 

Bảng 5.10: Biểu hiện tính tích cực, tự giác, sáng tạo trong học tập  

của sinh viên trước thực nghiệm 

Lớp 
Số 

sinh viên 

Biểu hiện tính tích cực, tự giác, sáng tạo của sinh viên 

Đã hình thành  Chưa hình thành  

Số lượng % Số lượng % 

TN1 89 23 25,8 66 74,2 

ĐC1 90 24 26,7 66 73,3 

- Kết quả sau thực nghiệm đợt 1 

Bảng 5.14: Kiểm định T-test kết quả lần 3 giữa hai lớp TN1 và ĐC1  

Các tham số TN1 ĐC1 

N 89 90 

Mean  6,48 5,51 

Std. Deviation 1,3577 1,4319 

Levene’s Test for Equality of Variances F = 1,402; Sig. = 0,238 

t 4,659 

Sig. (2-tailed) 0,000 
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Hình 5.1: Đồ thị tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra sau thực nghiệm đợt 1 

Số liệu ở Hình 5.1 cho biết tần suất điểm từ 7 trở lên của lớp ĐC chỉ là 25,56%, 

còn của lớp TN là 48,31%. Có nghĩa là: điểm từ 7 trở lên của lớp TN cao hơn 

hẳn lớp ĐC. Trong hình đường hội tụ tần suất điểm của lớp TN nằm về bên phải 

so với đường hội tụ tần suất điểm của lớp ĐC. Như vậy, có thể khẳng định sau 

đợt thực nghiệm sư phạm (đợt 1) kết quả học tập của lớp TN cao hơn lớp ĐC. 

Bảng 5.16: Biểu hiện tính tích cực, tự giác, sáng tạo trong học tập  

của sinh viên sau thực nghiệm đợt 1 

Lớp 
Số 

sinh viên 

Biểu hiện tính tích cực, tự giác, sáng tạo của sinh viên 

Đã hình thành  Chưa hình thành  

Số lượng % Số lượng % 

TN1 89 57 63,8 32 36,2 

ĐC1 90 26 28,9 64 71,1 

Kết quả Bảng 5.16 cho thấy: tỷ lệ SV đã hình thành được tính tích cực, tự 

giác, sáng tạo trong quá trình học tập môn GDQP&AN ở lớp TN1 cao hơn hẳn 

lớp ĐC1, tỷ lệ tương ứng là 63,8% so với 28,9%. So sánh với kết quả khảo sát 

trước khi tiến hành thực nghiệm cho thấy, lớp TN1 có sự thay đổi rõ rệt (từ 25,8% 

lên 63,8%), trong khi đó ở ĐC1 cũng có sự thay đổi nhưng không đáng kể (từ 

26,7% lên 28,9%). Điều này chứng tỏ các biện pháp vận dụng dạy học theo 

THCVĐ môn GDQP&AN đã phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của SV. 

- Kết quả trước thực nghiệm đợt 2 

Bảng 5.18: Kiểm định T-test kết quả đầu vào giữa hai lớp TN2 và ĐC2 

Các tham số TN2  ĐC2 

N 85 87 

Mean  5,06 5,16 

Std. Deviation 1,228 1,209 

100% 100% 100% 98.88%
89.89%

82.02%

48.31%

22.47%

5.62%1.12%

100% 100% 100%

91.11%

70.00%

56.67%

25.56%

7.78%
0% 0%0%

20%

40%

60%

80%
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120%
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Levene’s Test for Equality of Variances F = 0,017; Sig. = 0,896 

T 0,549 

Sig. (2-tailed) 0,583 

Bảng 5.19: Biểu hiện tính tích cực, tự giác, sáng tạo trong học tập  

của sinh viên trước thực nghiệm 

Lớp 
Số 

sinh viên 

Biểu hiện tính tích cực, tự giác, sáng tạo của sinh viên 

Đã hình thành  Chưa hình thành  

Số lượng % Số lượng % 

TN2 85 18 21,2 67 78,8 

ĐC2 87 21 24,1 66 75,9 

- Kết quả sau thực nghiệm đợt 2 

Bảng 5.21: Sự khác biệt về điểm trung bình trong bài kiểm tra lần 2  

của lớp TN2 và ĐC2 
Các tham số TN đầu ra ĐC đầu ra 

N 85 87 

Mean  6.82 6.09 

Std. Deviation 1.156 1.137 

Levene’s Test for Equality of Variances F = 0.007; Sig. = 0.934 

T 4.182 

Sig. (2-tailed) 0.000 

 

Hình 5.2: Đồ thị tần xuất hội tụ tiến điểm bài kiểm tra lần 2 (đợt 2) 

Số liệu ở Hình 5.2 cho biết tần suất điểm từ 7 trở lên của lớp ĐC chỉ là 35,56%, 

còn của lớp TN là 65,88%. Có nghĩa là: điểm từ 7 trở lên của lớp TN cao hơn 

hẳn lớp ĐC. Trong hình đường hội tụ tần suất điểm của lớp TN nằm về bên phải 

so với đường hội tụ tần suất điểm của lớp ĐC. Như vậy, có thể khẳng định kết 

quả học tập sau khi thực nghiệm sư phạm (đợt 2) của lớp TN cao hơn lớp ĐC. 
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2.30% 0%

100% 100% 100% 100% 96.47%
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2.35%
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Bảng 5.22: Biểu hiện tính tích cực, tự giác, sáng tạo trong học tập  

của sinh viên sau thực nghiệm đợt 2 

Lớp 
Số 

sinh viên 

Biểu hiện tính tích cực, tự giác, sáng tạo của sinh viên 

Đã hình thành  Chưa hình thành  

Số lượng % Số lượng % 

TN2 85 57 67,1 28 32,9 

ĐC2 87 26 29,9 61 70,1 

Kết quả Bảng 5.22 cho thấy: tỷ lệ SV đã hình thành được tính tích cực, tự 

giác, sáng tạo trong quá trình học tập môn GDQP&AN ở lớp TN2 cao hơn hẳn 

lớp ĐC2, tỉ lệ tương ứng là 67,1% so với 29,9%. So sánh với kết quả khảo sát 

trước khi tiến hành thực nghiệm cho thấy, lớp TN2 có sự thay đổi rõ rệt (từ 21,2% 

lên 67,1%), trong khi đó ở lớp ĐC2 cũng có thay đổi nhưng không đáng kể 

(24,1% lên 29,9%). Điều này chứng tỏ các biện pháp vận dụng dạy học học theo 

THCVĐ đã phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng tạo của SV.  

Kết quả thực nghiệm cho thấy: sau khi nhận được những tác động sư phạm, 

kết quả học tập của sinh viên ở các lớp thực nghiệm tiến bộ hơn rất nhiều sau 

mỗi đợt thực nghiệm, và cao hơn ở các lớp đối chứng. Cụ thể, điểm trung bình 

trong học tập ở các lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng, và tỷ lệ sinh viên đạt 

điểm Khá, Giỏi cũng cao hơn lớp đối chứng.  

Không chỉ nâng cao kết quả học tập, dạy học theo tình huống có vấn đề còn 

tạo điều kiện và cơ hội cho sinh viên phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng 

tạo trong học tập, điều này giúp sinh viên học tập theo đúng nghĩa của nó, chuẩn 

bị cho sinh viên phẩm chất và kỹ năng quân sự cần thiết của người chiến sĩ để 

sau này tham gia ra lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Việc sử dụng phương pháp dạy theo THCVĐ đang là một xu thế tất yếu, 

ngày càng lan rộng và phổ biến ở nhiều quốc gia, nhiều cấp học, môn học và lĩnh 

vực khác nhau. Những vấn đề về nội dung, nguyên tắc… của phương pháp dạy 

học theo THCVĐ đã được đề cập, phân tích từ nhiều góc độ khác nhau. Dù ở góc 

độ nào, theo cách tiếp cận nào và ở bất kỳ quốc gia nào thì những nghiên cứu nói 

trên cũng đều thể hiện sự trăn trở là làm sao để có PPDH tốt nhất cho những thế 

hệ công dân tương lai. Vì vậy, nghiên cứu dạy học theo THCVĐ môn GDQP&AN 

là hết sức cần thiết giúp cho SV có kỹ năng quân sự để tham gia vào sự nghiệp 

xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

1.2. Phương pháp dạy học theo tình huống có tác dụng trong phát triển các kỹ 

năng vận dụng kinh nghiệm của mình và của người khác để nhận biết, xử lý các vấn 

đề trong quá trình học tập cũng như các lĩnh vực khác. Đồng thời phát triển khả năng 

thích ứng trong các tình huống khác nhau. Đây là mục tiêu của dạy học hiện đại và 

rất phù hợp với môi trường quân sự trong điều kiện chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Vận 

dụng dạy học theo THCVĐ là một kiểu dạy học rất có hiệu quả trong đó GV định 

hướng, điều khiển SV phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo nghiên cứu giải 

quyết THCVĐ dựa trên nền tảng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đã biết. Trên 

cơ sở đó SV củng cố kiến thức, kỹ năng đồng thời phát triển năng lực tư duy, giải 

quyết vấn đề đáp ứng mục tiêu dạy học. 

1.3. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động GDQP&AN tại các Trung tâm 

GDQP&AN khu vực phía Nam cho thấy: PPDH của GV chủ yếu là thuyết trình 

và giảng giải; cách học của SV là ghi nhớ và học thuộc lòng; kiểm tra, đánh giá 

chưa hướng tới suy luận, vận dụng tri thức giải quyết tình huống thực tiễn. Trong 

quá trình dạy học cũng đã có dáng dấp của dạy học theo THCVĐ, nhưng chưa 

theo một quy trình khoa học nhưng còn rất hạn chế, bởi việc chuyển hóa các nội 

dung dạy học thành những tình huống dạy học còn lúng túng, thiếu quy trình 

khoa học hướng dẫn GV tổ chức dạy học theo tình huống... Như vậy, mới chỉ đạt 

mục tiêu về kiến thức mà chưa đạt được mục tiêu về kỹ năng của môn học. 

1.4. Nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng THCVĐ môn GDQP&AN được 

thực hiện giúp cho GV ở các Trung tâm GDQP&AN có thể vận dụng để xây 

dựng các THCVĐ phục vụ cho quá trình dạy học môn GDQP&AN. Quy trình tổ 

chức dạy học theo THCVĐ phù hợp với điều kiện dạy học ở các Trung tâm 

GDQP&AN khu vực phía Nam được thiết kế gồm 3 giai đoạn với 7 bước mô tả 
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hoạt động cụ thể của GV tương ứng với các hoạt động của SV giúp GV thuận lợi 

trong tổ chức dạy học theo THCVĐ môn GDQP&AN.  

1.5. Kết quả thực nghiệm ở cả 2 đợt thực nghiệm đều cho kết quả khả quan. 

Kết hợp với quan sát, dự giờ và trao đổi, trò chuyện với SV cũng như phân tích 

bài kiểm tra của SV qua các lần kiểm tra cho phép khẳng định hiệu quả của các 

biện pháp dạy học theo tình huống đã được đề xuất. Cụ thể như: kết quả học tập 

môn học không chỉ được nâng cao rõ rệt mà còn tạo điều kiện và cơ hội cho SV 

phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng tạo trong học tập. Điều này giúp SV 

học tập theo đúng nghĩa của nó, chuẩn bị cho SV phẩm chất và kỹ năng quân sự 

cần thiết của người chiến sĩ để sau này tham gia ra lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam. 

2. Khuyến nghị 

Qua quá trình nghiên cứu và kiểm nghiệm kết quả nghiên cứu, chúng tôi có 

một số khuyến nghị như sau: 

2.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo mà trực tiếp là Vụ GDQP&AN cần đưa nội dung 

dạy học theo THCVĐ thành một chuyên đề trong học phần phương pháp dạy học 

ở các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo giáo viên GDQP&AN;  

2.2. Các cơ sở giáo dục, cần đưa nội dung dạy học theo THCVĐ thành một nội 

dung trong kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên GDQP&AN ở các 

Trung tâm GDQP&AN nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho các giảng viên, 

từ đó nâng cao chất lượng dạy học môn GDQP&AN. 

2.3. Các Trung tâm GDQP&AN cần có sự quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng 

một cách rộng rãi có hiệu quả quy xây dựng THCVĐ và tổ chức dạy học theo 

THCVĐ môn GDQP&AN nhằm đáp ứng tốt hơn nữa mục tiêu giáo dục và đào 

tạo của Quân đội và đất nước hiện nay. 

2.4. Các Trung tâm GDQP&AN hỗ trợ, triển khai nghiên cứu xây dựng 

THCVĐ vận dụng dạy học trực tuyến môn GDQP&AN trong bối cảnh dịch bệnh 

Covid – 19. 
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INTRODUCTION 

1. Reasons for choosing topic 

Derived from the requirements of the fundamental and comprehensive 

reform of education in Resolution 29, the 8th Conference of Party Central 

Committee, term XI and the Government's from 2011 to 2020 Education 

Development Strategy which defined "Continue to innovate teaching methods 

and assess learning and training results in the direction of promoting positivity, 

self-discipline, initiative, creativity and self-study ability of learners" 

Problematic situation-based teaching is a positive and effective teaching 

method. Applying this method is an innovation in teaching at universities. 

In general, the application of situational teaching methods to the subject of 

National Defense and Security Education at the National Defense and Security 

Education Centers is still limited. 

From a theoretical perspective, problematic situation-based teaching is an 

active teaching method that has great effects in instructing National Defense 

and Security Education. Educating students how to solve problems in National 

Defense and Security Education will create opportunities for them to apply their 

military and security knowledge to solve practical problems. It forms for them 

the ability to detect and solve problems in the military and security, to meet the 

training goals and at the same time to meet the duties of a citizen willing to join 

the armed forces to protect the Vietnam Army country of Vietnam. However, 

nowadays, teachers are still confused in building situations to use in teaching 

and face difficulties in organizing teaching according to the subject of National 

Defense and Security Education. 

Because of the above basic reasons, the researcher chose the topic: 

"Problematic situation-based teaching of National Defense and Security 

Education at Defense and Security Education Centers in the South of Vietnam". 

It is urgent and meaningful in terms of theory and practice to contribute to 

improving the educational quality of the subject. 

2. Aims of the research  

The aims of the research propose the process of developing problem 

situations and the process of organizing problematic situation-based teaching of 

National Defense and Security at the Centers of National Defense and Security 

Education in the Southern region. 

3. Objects and subjects of the research 
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Objects of the research: The process of teaching National Defense and 

Security Education at Defense and Security Education Centers in the South of 

Vietnam. 

Subjects of the research: The relationship between the content, methods and 

organizational forms of teaching defense and security education. 

4. Research questions and research hypotheses. 

4.1. Research questions 

1) What is the theoretical basis for problem-based teaching?   

2) What is the current situation of teaching teaching according to 

problematic situations in National Defense and Security Education at National 

Defense and Security Education Centers? 

3) To have appropriate, close to the subject of National Defense and 

Security Education, it is necessary to develop according to what process? 

4) How can the organization of teaching and learning process promote the 

positivity, self-discipline, creativity, and improve the learning outcomes of the 

students in the field of National Education & Security? 

4.2. Research hypothesis  

If problematic situations in National Defense and Security Education are 

built in 4-step including Determine the lesson's objectives; Content analysis; 

Situation editing; Check, Evaluate and Complete the problem situation and the 

teaching of this subject is organized according to 3 periods including 

Introduction of the problem situation; Solving problematic situations; 

Presenting the results, it will help improve the learning results and promote the 

positivity, self-discipline and creativity of students in this subject. 

5. Missons of the research 

Research on theoretical basis for problem-based teaching in National 

Defense and Security Education; 

Research on practical basis for problem-based teaching in National Defense 

and Security Education; 

Proposing the process of developing problematic situations and organizing 

teaching according to problem situations in National Defense and Security 

Education at the Centers for National Defense and Security Education in the 

South; 

Testing and experimenting to determine the effectiveness and feasibility of 

the process of developing problem situations and the process of organizing 
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teaching according to problem situations in National Defense and Security 

Education. 

6. The scope of the research  

The research only focuses on studying the construction of problematic 

situations and teaching organization according to problematic situations in 

module 3 of national defense and security education. 

Research location: The topic only conducts research on teaching 

problematic situations in National Defense and Security Education at three 

National Defense and Security Education Centers because of objective 

conditions, consisting of the Vietnam National University in Ho Chi Minh City, 

Tay Nguyen University and Can Tho University. 

The research of organizing tests and pedagogical experiments at the Center 

for National Defense and Security Education at Can Tho University. 

7. Research methods  

7.1. Research methodology 

To carry out this thesis, the research has relied on the following 

methodologies are: 

Dialectical materialism method: Applying the dialectical materialist 

methodological method is solving the problems related to the thesis, which must 

be considered from the perspective of the integration of many different 

components that have a close and dialectical relationship with each other rather 

than simply a combination of those components. At the same time, to organize 

problematic situations-based teaching at the National Defense and Security 

Education Centers, it is necessary to create conditions for students to have the 

opportunities to apply a variety of knowledge, skills, experiences, etc. the 

differences in specific situations associated with the reality of military and 

security missions and assessment of learning outcomes through solving situations 

and the whole process, not just assessing individual components of knowledge 

and skills of learners. 

Practical approach: Using a practical approach requires making scientific 

judgments and conclusions that must be derived from objective reality and tested 

through practice. In the thesis, the proposal of the process of building problematic 

situations and the proposed process of organizing problematic situations-based 

teaching in National Defense and Security Education must derive from the 

practice of requiring innovation, improving improve the quality of subjects for 

students at the National Defense and Security Education centers in the South and 
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those suggestions need to be tested in practice. It means that it is essential to 

clarify the current status of teaching activities of National Defense and Security 

Education at the National Defense and Security Education Centers in the South, 

and test the process of developing problem situations and procedures. the 

program of teaching organization according to the proposed problem situations of 

National Defense and Security Education.  

Qualitative and quantitative approaches 

The qualitative approach probes, describes and explains based on means to 

survey perceptions, motivations, behaviors, attitudes to answer the question: 

why? how?, etc. 

The quantitative (mainly statistical) approach quantifies, measures, reflects 

and interprets the relationships between factors (variables) with each other 

through descriptive statistics, relationship analysis and difference. 

The topic uses qualitative and quantitative approaches to survey the situation 

(interview, observation, recording...); measure variables against objectives and 

examine their relationship in terms of metrics and statistics to demonstrate 

Reliability - Objectivity, Validity and Accurc. Based on survey data on the 

current situation and experimental results, the process of organizing 

problematic situations-based teaching subject of National Defense and Security 

to test and prove the feasibility of the research topic. 

7.2. Theoretical research methods 

On the basis of analysis, synthesis, systematization and generalization of 

documents on teaching theory according to the situation of relevant domestic 

and foreign authors to build a theoretical basis for the research topic. 

Researching monographs, works, scientific research topics, educational 

scientific theses, articles and articles related to the content of building and using 

problem situations at universities. Thereby, conclusions are drawn in the 

assessment of facts and interpretations of views related to the content of the 

thesis. 

7.3. Practical research methods 

7.3.1. Educational investigation method 

Survey method by questionnaire with 78 lecturers and 417 students at the 

National Defense and Security Education Centers in the South collects 

information on the actual situation of teaching organization based on 

problematic situations in the Southern Regional Defense and Security 

Education Centers as a practical basis for the thesis topic. 



5 

 

7.3.2. Phương pháp chuyên gia 

The expert method was conducted through organizing a conference at the 

Education of Defense and Security Center at Can Tho University. With the 

participation of 24 experts who are leaders and commanders of some units of 

the armed forces of military zone 9; leaders of National Defense and Security 

Education Centers in the South; lecturers of National Defense and Security 

Education with prestige and teaching experience and educators. 

We used questionnaires and in-depth interviews to test the correctness of the 

established scientific hypothesis, thereby confirming the feasibility of the 

problem-solving process as well as the results of applying the The process of 

building a system of 51 problem situations to organize the teaching of National 

Defense and Security Education for students at the National Defense and 

Security Education Centers in the South. 

7.3.3. Pedagogical experimental method 

The purpose of the controlled pedagogical experimental method at the 

Center for National Defense and Security Education is to test the scientific 

research hypothesis of the thesis topic. 

7.3.4. Other support methods 

Using methods such as observation, interviews, conversations, summarizing 

experience, and research through active products. The goal of these methods is 

to gather additional information and clarify the implementation of the thesis 

topic's research tasks. 

7.4. Mathematical statistical methods 

Using Excel 2016 software to process and analyze survey data to calculate 

mean, variance, and standard deviation. 

Using SPSS Statistics 20 software to process, analyze and verify the results 

of controlled pedagogical experiments to ensure the accuracy and reliability of 

the research results. 

8. Theoretical and practical meaning 

8.1. Theoretical meaning 

The thesis has reviewed the studies related to the construction of 

problematic situations-based teaching organization according to problem 

situations; systematize and clarify the theoretical basis for problematic 

situations-based teaching, such as Developing basic concepts about situations, 

problems, problem situations and teaching by problem situations; The types of 

problem situations, the structure, the process of developing the problem 
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situation; Scientific basis, nature, advantages, disadvantages, process of 

organizing teaching according to problem situations; Assessment of learning 

results in teaching according to problem situations; Clearly identify the 

difference between problematic situations-based teaching and problem-solving 

teaching. Thanks to the theories and the characteristic analysis of National 

Defense and Security Education, the study builds a theoretical framework for 

problematic situations-based teaching in National Defense and Security 

Education, such as problem situations, principles and procedures for developing 

problematic situations-based; Principles and procedures for organizing 

problematic situations-based teaching; Examining and evaluating learning 

results problematic situations-based teaching in National Defense and Security 

Education. 

8.2. Practical meaning 

A fairly clear assessment of the current state of awareness and organization 

of problematic situations-based teaching in National Defense and Security 

Education, such as teaching methods of lecturers are mainly presentations and 

explanations; students' learning style is memorization and learning by heart; 

examination and evaluation are not oriented towards inference and applied 

knowledge to solve practical situations. In the teaching process, there was also 

the appearance of problematic situations-based teaching without scientific 

processes. Research on the situation also reveals that the design of teaching 

content into teaching situations is still confusing and difficult because there is 

no guiding document. Thus, teachers have to invest a lot of time and effort. On 

the basis of designing building problem situations, the thesis has built 51 

problem situations and the process of organizing problematic situations-based 

teaching.  

9. Thesis structure. 

Introduction 

Chapter 1: An overview of studies on problematic situations-based teaching 

Chapter 2: Theoretical basis for problematic situations-based teaching in 

National Defense and Security Education 

Chapter 3: The practical basis of problematic situations-based teaching in 

National Defense and Security Education 
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Chapter 4: Developing problem situations and organizing problematic 

situations-based teaching in National Defense and Security Education 

Chapter 5: Pedagogical testing and experimentation 

Conclusion and recommendations 

List of published works related to the thesis topic 

References 

Appendix  

Chapter 1 

AN OVERVIEW OF STUDIES ON PROBLEMATIC SITUATIONS-

BASED TEACHING 

Firstly, Some studies on problematic situations-based in the world  

Case-based teaching, or problematic situations-based teaching, whose core 

are problem situations used in teaching at different levels has appeared quite 

early in the history of education in the world. 

The overview study shows that the research works on problematic 

situations-based teaching around the world agree on the following 

characteristics: 

- Case-based teaching is a learner-centered approach which is suitable for 

university teaching with the empowerment of learners to conduct research, 

integrates theory and practice and applies knowledge and skills to develop 

possible solutions to a given problem. 

- Learners must be responsible for their own learning for example, self-

directing and self-adjusting learning. Lecturers organize, support and guide 

learning. 

- The problems used in problematic situation- based learning are often 

related to reality, when given there is no single correct answer and there is more 

than one solution. 

- Learning is always integrated from many fields, from many different 

sources and team collaboration is essential. 

Secondly, Some studies on problematic situations-based in Viet Nam 

In Vietnam, Vietnamese researchers and Vietnamese Education, which have 

early access to problem-case building and problematic situations- based 

teaching organization with positive viewpoints in teaching, has achieved certain 

achievements. 

Analyzing and synthesizing opinions about problem situations indicates that 

Vietnamese authors believe that problem situations are difficulties and 
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obstacles in terms of knowledge, thinking skills and cognitive activities. 

However, whether problem situations becomes a factor in promoting awareness 

depends on the following three factors:  

Firstly, The problem situations contain a contradiction between the known 

and the unknown;  

Secondly, The problem situations are perceived as a contradiction, and there 

is a need to resolve that conflict;  

Finally, Subjects have the ability to resolve conflicts based on their old 

knowledge, skills and experiences. 

Thirdly, Some studies on problematic situations-based teaching in the field 

of Defense and Security Education 

Research on problematic situations-based teaching in the field of Defense 

and Security Education has not been paid much attention by many authors, but 

especially in the field of National Defense and Security Education for students. 

Through the analysis and synthesis of problem situations-based teaching studies 

in the field of military and security, it was found that the new studies only 

mentioned in general, scattered about a number of measures to innovate and 

improve the quality of life. improve the quality of teaching some humanities 

subjects at military universities. Especially, there has not been any systematic 

and in-depth research on teaching under problem situations Defense And 

Security Education.  

Therefore, the study clarifies a number of theoretical issues of the 

problematic situations-based teaching method and building a theoretical 

framework for problematic situations-based teaching in the subject of National 

Defense and Security Education. The national Defense and Security Education 

Centers in the South, which is an urgent matter to meet the requirements of 

practice. 

Chapter 2 

THEORETICAL BASIS FOR PROBLEMATIC SITUATIONS-BASED 

TEACHING IN NATIONAL DEFENSE AND SECURITY EDUCATION 

In chapter 2, the thesis conducts the following studies: 

Firstly, To analyze and clarify the system and basic concepts such as, 

Concept situation; Problem concept; Concept problematic situations and 

concepts Problematic Situations-based teaching. 

Secondly, Systemically and clearly define several theoretical issues about 

problematic situations such as, Structure of problematic situations; types of 
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problematic situations; some problematic situations construction processes. In 

which the author's thesis research, analyze and develop model structure a 

problematic situations includes 3 components: The open, content, and results ( 

as described Figure 2.1). Determining the structure of the problematic situations 

is very important for the next tasks of the thesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third: Research and build several theoretical problems about problematic 

situations- based teaching such as 

1. Problematic situations- based teaching is applied to practice at 

universities because it is based on a solid scientific basis in aspects: Philosophy, 

Psychology and Education.  

2. The essence of Problematic situations-based teaching is instructing 

students how to create adaptive capacity and positive thinking to find new 

knowledge, skills and cognitive attitudes. Besides, it helps students improve 

their cooperation capacity, teamwork skills, improve their analytical ability, 

problem-solving ability, defend their opinions and give feedback in front of the 

crowd. 

3. Specify the advantages and disadvantages of the Problematic situations- 

based teaching method; at the same time, research, analyze and evaluate some 

problematic situations- based teaching processes of local and foreign authors to 

carry out the tasks of the thesis. 

4. Research to clarify the assessment of learning outcomes in the teaching 

under problematic situations. It affirms that assessing learning outcomes in 

problematic situations-based teaching is focused on developing learners' 

performance competencies, creating conditions for learners to penetrate 

practice, combining theories and practices. We built 5 evaluation principles and 

assessment tools. 

Figure 2.1. Structure diagram of problematic situation 
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5. Analytical study of the subject of National Defense and Security 

Education shows that many contents can be converted into problematic 

situations as in Module III .There are 8 lessons with a duration of 90 periods of 

which there are 83.3% practice, 16.7% theory. The content associated with the 

combat and training practice of the soldier suitable for building a problematic 

situation is Using military topographic maps; Prevention of weapons of mass 

destruction; First aid for war wounds; One-on-one tactics in offensive and 

defensive combat. 

Chapter 3 

THE PRACTICAL BASIS OF PROBLEMATIC SITUATIONS-BASED 

TEACHING IN NATIONAL DEFENSE AND SECURITY EDUCATION 

To clarify the practical basis of problematic situations-based teaching in 

National Defense and Security Education, Chapter 3 performs 2 basis researchs: 

1. Research and learn about National Defense and Security Education 

Centers  

The purpose of the research is to learn about the National Defense and 

Security Education Centers in the South to clearly identify the objective and 

subjective factors that affect and influence the process of organizing the 

teaching of National Defense and Security Education at the National Defense 

and Security Education Centers. 

Research on National Defense and Security Education Centers in the South 

shows that all centers have synchronous and regular staffing organization; 

facilities, equipment and teaching means to meet the learning and training 

needs of students; Students are organized into companies, platoons and squads 

to study and practice in the military environment; The lecturers are a seconded 

officer from the Ministry of National Defense who have solid political skills, 

received basic and regular training at academies and schools inside and outside 

the army, undergone practical training and combat. This is one of the beneficial 

conditions for the innovation of situational teaching in the Centers for National 

Defense and Security Education in the South.  

2. Research, survey, and assess the current situations  

Survey purposes: Evaluation of the current situation of teaching according to 

the problem situations at the National Defense and Security Education Centers 

in the South to serve as a practical basis to propose teaching methods according 

to the problem situations in National Defense and Security Education. 

Participants: 
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1) 78 staff and lecturers directly manage and teach at 3 National Defense 

and Security Education Centers. 

2) 450 students are studying in the first year of the academic year 2018 - 

2019 at 3 National Defense and Security Education Centers in the South. 

Surveying and processing information methods 

- Investigate by questionnaires, interviews, observation, and research 

through activities of teachers and students such as lesson plans, exercises, and 

tests. 

- The survey data were processed using Excel 2016 and SPSS 20.0 software 

- With the survey method by questionnaire, two forms of questionnaire were 

built with the system of open and closed questions. In terms of closed-ended 

questions in the survey form, the response parts are given 5 rating levels and 

arranged in descending order of magnitude, corresponding to them are the 

scores of 5; 4; 3; 2; 1. The rating level of the subjects was determined using a 

scale according to the average calculation method. The significance of each 

mean value for the interval scale is determined as follows: 

The value of each interval = (Maximun – Minimun) / n   ⇒ (5-1) / 5 = 0,8 

The average value Meaning 

1,00 – 1,80 Never / unknown to do / completely unnecessarily 

1,81 – 2,60 Rarely / know how to do but not proficiently / unnecessarily 

2,61 – 3,40 Occasionally / normally 

3,41 – 4,20 Regularly / proficiently / necessarily 

4,21 – 5,00 Very regularly  / very proficiently / very necessarily 

Survey results 

1) The awareness of both teachers and students about the nature of 

problematic situations-based teaching is not high and still confused with 

traditional teaching. This greatly affects the application of problematic 

situations-based teaching in the teaching process. The situation reflects the 

current passive and lack of creativity of students' learning style, which will 

significantly affect its effectiveness. 

2) Lecturers are highly aware of the need to problematic situations- based in 

National Defense and Security Education. The teacher proposed some practical 

measures, such as Building a system of situations associated with teaching 

content; Practice collaborative and group learning skills; Bringing situations 

into the teaching process; Organizing students to present their views and 



12 

 

thoughts in front of the classes and study military and security issues that are 

happening, from which to draw their own conclusions. 

3) Teaching methods of teachers are mainly presentations and lectures; the 

ways students learn are memorizing and learning by heart; testing and 

evaluation has not directed to inference and application of knowledge to solve 

practical situations. In the teaching process, there has also been the appearance 

of teaching according to problematic situations, but not following a scientific 

process. Thus, only the goal of knowledge has been met but the skill goal of the 

subject has not yet been reached. 

4) The reasons why problematic situations- based teaching is limited: 

Objective reasons: The number of students in the class is large; The time 

spent on the subject is not appropriate; The content of the subject program is 

also spread out; Criteria for assessing learning outcomes are not associated with 

situational learning. 

Subjective reasons: Teachers are familiar with traditional teaching; 

Problematic situations-based must be invested more time and effort; There is no 

documentation to guide case building and how to organize teaching according 

to problem situations. Students are passive and dependent; Student's learning 

method is memorization and learning by heart; Examination and evaluation are 

not oriented towards inference and application of knowledge to solve practical 

situations; The entrance level of students is different. 

 

Chapter 4 

DEVELOPING PROBLEM SITUATIONS AND ORGANIZING 

PROBLEMATIC SITUATIONS-BASED TEACHING IN NATIONAL 

DEFENSE AND SECURITY EDUCATION 

From the theoretical basis of problematic situations- based teaching; 

Features of National Defense And Security Education and the actual situation 

of teaching National Defense And Security Education at the National Defense 

and Security Education Centers in the South. The thesis proposes measures to 

organize problematic situations- based teaching of this subject in order to 

improve the results and promote the active self-discipline of learners. 

Firstly, proposing the process of building problematic situations- based 

teaching of National Defense and Security Education (depicted in Figure 4.1).  
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Step 1, Teachers analyze and determine objectives of specific lessons in terms 

of knowledge and skills. Lesson objectives must be specific, explicit and 

measurable. 

Step 2, Analyze lesson content: Teachers need to analyze and select content that 

is typical, or has the ability to generalize to similar problems that students will 

encounter, and then design them into problematic situations to help students 

learn according to problematic situations and accumulate new knowledge and 

practical experience.  Teachers also need to pay attention to the logic in terms 

of knowledge and skills of problematic situations system, so students can gain 

the experience and value of previous case studies during problem solving. 

Step 3, Problematic situation editing: is the logic of factors and data to 

create different situations helping students are aware of the task to be solved. 

On the basis of the analysis to determine the basic knowledge unit, the teacher 

outlines the problematic situations for each knowledge unit so as to stimulate 

students' thinking logically according to the problematic situation structures. 

Step 4, Check, evaluate and complete the situation: Lecturers compile the 

situation and teach the subject to make a preliminary assessment of the situation 

to see if it satisfies the following criterias: Scientific - pedagogical; practicality. 

Then, the situation will be corrected and entered the official evaluation stage 

through the student's opinions about the problematic situations, and the 

assessment of the student's learning results due to the impact of the situation. 

Finally, editting to complete the problematic situations system for the course. 

Figure 4.1: The process of building problem situations teaching 

Defense and Security Education 

1. Determine the objectives of the lesson 

2. Analysis content and determin  knowledge to design a 

problematic situations 

Determine the 

form of the 

situation 

Identify the 

question that 

represents the 

Identify 

information, data 

of the situation 

Determine the 

context of the 

situation 

4. Check and evaluate completely problematic 

situations 

3. Edit the problematic situations 
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In order to confirm the feasibility of the proposed process, the thesis author 

applies this process to design 6 problematic situations: 1) Paradoxical situation; 

2) Selection situation; 3) Why situation; 4) Rejection situation; 5) The real 

situation, 6) The hypothetical situation (content: Using military maps for 

Defense and Security Education) as an illustration. 

At the same time, the author uses the process of developing problematic 

situations to teach National Defense and Security Education and has built 51 

problematic situations to initially, which helps teachers of National Defense and 

Security Education centers use to teach this subject. 

Secondly, Proposing the process of organizing problematic situations-based 

teaching of National Defense And Security Education (depicted in 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The process of organizing problematic situation-based teaching  in National 

Defense and Security Education includes 3 periods, 7 steps (Table 4.1). 

Table 4.1: Activities of lecturers and students in the process of 

Problematic situation- based teaching 

Process of 

teaching 

Step Activities of teachers Activities of students 

Period 1 

Introduce 

problematic 

situations 

Step 1. Identify and learn about the situations 

Step 2. Propose ideas, hypotheses 

Step 3. Self-study 

Bước 7. Evaluate, learn from experience 

 

Period 2 

Solve 

problematics 

situations 

Step 4. Discuss 

Period 3 

 Present the 

results 

Step 6. Report 

 

Step 5. Test ideas, hypotheses 

 

Figure 4.2: The process of organizing problematic situation-based         

teaching in National Defense and Security Education 

the process of case-based teaching with problems in national defense and 

security education 

quy trình dạy học theo tình huống có vấn đề trong giáo dục quốc phòng và an 

ninh 

organizational processes based learning situations educational subject matter 

of defense and security 

quy trình tổ chức các tình huống học tập dựa trên chủ đề giáo dục quốc phòng 

và an ninh 
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Period 1. 

Introduce the 

problematic 

situations 

 

Step 1. 

Identify 

and learn 

about the 

situations 

-Lead the class in 

problematic situations. 

- Divide student groups 

- Prescribe time, assign 

presentation, evaluate 

- Clarify unknown terms if 

necessary 

- Form a study group, assign team 

leaders and secretaries. 

- Prepare resources (materials) 

- Clarify what is not understood in 

the situation 

- Determine the purpose of solving 

and identify the major problem. 

Step 2. 

Propose 

ideas and 

hypotheses 

- Support and control 

students to propose ideas 

and hypotheses; rationally 

use teaching facilities 

- Analyze the main problem that 

needs to be solved. 

- Raise ideas, hypotheses to solve 

the situation and reference sources 

 

Period 2. 

Solve 

problematic 

situations 

 

 

 

 

Step 3. 

Seft- study 

Support students, groups 

to collect appropriate 

information, seek 

knowledge to implement 

solutions 

- Apply known knowledge and 

finding out necessary information 

and knowledge. 

- Identify necessary knowledge for 

solving situations, listing unknown 

knowledge 

Step 4. 

Discuss  

Organize, orient, and 

control students in group 

discussion 

- Discuss a major issue that needs 

to be resolved 

- Discuss ideas, hypotheses of 

problem solving 

- Discuss the known factors and the 

knowledge and skills to be found. 

- Discuss the method of performing 

the problem solving. 

Step 5. Test 

ideas, 

hypotheses 

Organize and control 

groups, students test ideas 

and hypotheses 

- Systematize newly received 

knowledge 

- Analyze, compare and evaluate 

whether the problem solving is 

performed or not? 

- If many options can be solved, it 

is necessary to compare and 

determine the optimal plan. 

- If examining the proposed options 

results in failure to resolve the 

problem, go back to step 2 to find a 

new solution. 

Period 3. 

Present the 

results 

Step 6. 

Report 

- Organize groups to 

present results and 

solutions. 

- List elements of 

organizing practice 

(teaching practice at sports 

fields) 

- Groups report the results of their 

problem-solving situation by 

presentation or role-play. 

- Present lessons learned from 

solving problematic situations. 

- Practice solving situations at the 

request of teachers. 

Step 7. 

Evaluate, 

learn from 

- Comment evaluation 

results 

- Systematize common 

- Participate in evaluating the 

learning results of groups and group 

members. 
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experience 

 

lessons that students need 

to pay attention to in each 

solved situation. 

- Praising students with 

good academic results. 

- Evaluate your own learning 

results and draw conclusions 

To demonstrate the feasibility of this process, the author prepares lesson 

plan: Using military maps to organize problematic situations-based teaching as 

illustrative examples. 

We also propose a set of tools to evaluate learning outcomes based on 

problem situations in defense and security education, including: assessment 

criteria; observation checklist; student's self-assessment sheet. to help teachers 

facilitate the examination and assessment of learning outcomes according to 

problematic situations of students in National Defense and Security education. 

Chapter 5  

PEDAGOGICAL TESTING AND EXPERIMENTATION 

To test the scientificity and feasibility of the problem-case development 

process and the problem-based teaching process in National Defense and 

Security Education, we use the experimental method (for expert advice) and 

pedagogical experimental methods. 

Firstly, Test the process of developing problematic situations and 51 

problem situations designed to teach National Defense and Security Education  

Purposes of testing: Verifying the correctness of the developed scientific 

hypothesis, thereby confirming the feasibility of the problem building process 

as well as the results of applying the construction process. The system of 51 

problematic situations to organize the teaching of National Defense and 

Security Education for students at National Defense and Security Education 

Centers in the Southern.. 

Testing objectives: 24 experts are leaders and commanders of a number of 

military units in the armed forces of military zone 9; Leaders of National 

Defense and Security Education Centers in the South; National Defense and 

Security Education lecturers have reputations and experience in teaching and 

scientists in the field of education. 

Methods: Organizing a conference to consult experts: the thesis author 

reports to the conference on the construction process and the results of applying 

the construction process 51 problematic situations; Distributing questionnaires 

and conducting interviews at the conference. 

Testing results: (Table 5.1 and table 5.2) 
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Table 5.1: The results of experts’ opinions on the problematic situation 

development process 

 
Contents of experts’ opinions on the problematic 

situation development process 
Suitable Unsuitable 

1 

Is the problem-solving process suitable for the 

National Defense and Security Education program 

for students? 

Quantity 24 0 

% 100 0 

2 

Is the process of formulating problematic situations 

suitable for building TH in teaching National 

Defense and Security Education? 

Quantity 24 0 

% 100 0 

3 

Is the process of building problematic situations 

suitable to meet the requirements of teaching 

method innovation? 

Quantity 23 1 

% 95,8 4,2 

4 
Are the steps in the problem-case development 

process clear and complete? 

Quantity 24 0 

% 100 0 

5 

Please comment on the process of developing a 

problem situation in National Defense and Security 

Education 

Quantity 24 0 

% 100 0 

Table 5.2: The evaluation results 51 problematic situations developed  

TT 
Contents of the evaluation results  

51 problematic situations developed 
Suitable Unsuitable 

1 

Are these problematic situations consistent with the 

course objectives for National Defense and Security 

Education? 

Quantity 24 0 

% 100 0 

2 
Are these problematic situations consistent with the 

soldier's military practice in training and combat? 

Quantity 24 0 

% 100 0 

3 

Are these constructed problematic situations 

consistent with the current qualifications, 

competence and teaching experience of teachers?  

Quantity 22 2 

% 91,7 8,3 

4 

Using this problem situation to teach will promote 

students' positivity, self-discipline and creativity in 

learning? 

Quantity 24 0 

% 100 0 

5 

Using this problematic situations to teach National 

Defense and Security Education will improve 

learning outcomes? 

Quantity 21 3 

% 87,5 12,5 

The results of both qualitative and quantitative tests reveal that the process 

of building problematic situations in National Defense and Security Education 

that the author proposes is scientific and suitable for the high application; 51 

problematic situations were developed on the basis of the proposed process in 

accordance with the course objectives and the actual environment of military 

operations; is very feasible in using to promote positivity, self-discipline, 

creativity and improve student learning outcomes. 

Secondly, Experimental method of pedagogical control 
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 Purposes of experiment: Verifying the correctness of scientific hypotheses 

built, through experimentally research results, to confirm the feasibility and 

effectiveness of the process of building and organizing teaching study 

according to National Defense and Security Education.   

Theories of experiment: If the teaching of National Defense and Security 

Education is applied according to the process of organizing problematic 

situations as suggested by the researcher, it will improve the learning outcomes 

of National Defense and Security Education and promote the activeness, self-

discipline and creativity of learners in studying this subject. 

Experimental subjects, time and places  

- Experimental subjects: Select two experimental classes and two control 

classes with equivalent qualifications. Specifically, students of Faculty of 

Information Technology and Communication Course 45, Can Tho University.  

- Experimental time: It is conducted in the second semester of the academic 

year 2019-2020. 

- Experimental places: Pedagogical experiment was conducted at the 

National Defense And Security Education Center of Can Tho University. 

Table 5.3: Experimental classes and control classes 

Class Subject Symbol Number of Students 

Company 1- Information Technology Experimental TN1 89 

Company 2- Information Technology Control ĐC1 90 

Company 3- Software Technology Experimental TN2 85 

Company 4- Software Technology Control ĐC2 87 

Experimental process: It conducted two experimental phases. The first 

phase: Exploratory experiment to draw experience for experiment phase 2: 

Impact experiment to verify and confirm teaching methods according to 

problem situations after it has been completed, supplemented on the basis of the 

evaluation and experience of the first experimental phase. 

Experimental results 

Before conducting the pedagogical impact of each phase, we conduct a 

survey on the input level of both experimental and controlled groups through 

the organization of an entrance test, and conduct a survey on learning positivity 

of students. 

- The results before the first experiment 

Table 5.9: T-test of input results between TN1and ĐC1 
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Parameters TN1 ĐC1 

N 89 90 

Mean  5,02 5,09 

Std. Deviation 1,23 1,34 

Levene’s Test for Equality of Variances F = 0,197; Sig. = 0,658 

t 0,355 

Sig. (2-tailed) 0,723 

Table 5.10: Expressing positive, self-conscious and creative learning of 

the students before the experiment 

Class 
Number of 

students 

Expressing positive, self-conscious and creative learning of the 

students 

Finished  Not finished  

Quantity % Quantity % 

TN1 89 23 25,8 66 74,2 

ĐC1 90 24 26,7 66 73,3 

- The results after the first experiment 

Table 5.14: T-test results of the third test between TN1 and ĐC1 

Parameters TN1 ĐC1 

N 89 90 

Mean  6,48 5,51 

Std. Deviation 1,3577 1,4319 

Levene’s Test for Equality of Variances F = 1,402; Sig. = 0,238 

t 4,659 

Sig. (2-tailed) 0,000 

 

 
     Figure 5.1: Line graph of convergence of test scores after the 1st experiment 

The data in Figure 5.1 shows that the frequency of scores of 7 or more in the 

control class is only 25.56%, while that of the experimental class is 48.31%. 

The score from more than seven of the experimental class is much higher than 

that of the control class. In the figure, the point frequency convergence line of 

100% 100% 100% 98.88%
89.89%
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5.62% 1.12%

100% 100% 100%

91.11%

70.00%

56.67%

25.56%

7.78%
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20%

40%
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the experimental layer is on the right compared to the point frequency 

convergence line of the control layer. Thus, it can be confirmed that after the 

pedagogical experiment (the first phase), the learning results of the 

experimental class are higher than the control class. 

Table 5.16: Expressing positive, self-conscious and creative learning of 

students after the first experiment 

Class 
Number of 

students 

Expressing positive, self-conscious and creative learning of the 

students 

Finished  Not finished  

Quantity % Quantity % 

TN1 89 57 63,8 32 36,2 

ĐC1 90 26 28,9 64 71,1 

The results of Table 5.16 show that the percentage of students who have 

formed positivity, self-discipline and creativity in the process of studying 

National Defense and Security Education in TN1 class is much higher than in 

TD1 class. The corresponding rate is 63.8% vs 28.9%. Compared with the 

survey results before conducting the experiment, it showed that the TN1 class 

had a clear change (from 25.8% to 63.8%), while the TN1 class also had a 

change, but not significantly (from 26.7% to 28.9%). This proves that the 

measures to apply teaching according to problematic situations in National 

Defense and Security Education have promoted the positivity, self-discipline 

and creativity of students.  

- The results after the second experiment 

Table 5.18: T-test of input results between TN2 và ĐC2 

Parameters TN2  ĐC2 

N 85 87 

Mean  5,06 5,16 

Std. Deviation 1,228 1,209 

Levene’s Test for Equality of Variances F = 0,017; Sig. = 0,896 

T 0,549 

Sig. (2-tailed) 0,583 

Table 5.19: Expressing positive, self-conscious and creative learning of 

the students before the experiment 

Class 
Number of 

students 

Expressing positive, self-conscious and creative 

learning of the students 

Finished Not finished  

Quantity % Quantity % 

TN2 85 18 21,2 67 78,8 

ĐC2 87 21 24,1 66 75,9 

- The results after the second experiment 
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Table 5.21: The difference in average score in the 2nd test of TN2 and ĐC2 

Parameters Experimental 

outputs 

Controlled outputs 

N 85 87 

Mean  6.82 6.09 

Std. Deviation 1.156 1.137 

Levene’s Test for Equality of Variances F = 0.007; Sig. = 0.934 

T 4.182 

Sig. (2-tailed) 0.000 

 
Figure 5.2: Graph of convergence of test scores for the 2nd time  

(The second experiment) 

The data in Figure 5.2 shows that the frequency of scores of 7 or more in the 

control class is only 35.56%, while that of the experimental class is 65.88%. 

Scores of 7 or more of the experimental class is much higher than the other. 

The point frequency convergence line of the experimental layer is to the right 

compared to the point frequency convergence line of the control layer. Thus, it 

can be confirmed that the learning results after the pedagogical experiment ( the 

second phase) of the experimental class are higher than that of the control class. 

Table 5.22: Expressing positive, self-conscious and creative learning of 

the students after the second experiment 

Class 
Number of 

students 

Expressing positive, self-conscious and creative learning of 

the students 

Finished  Not finished  

Quantity % Quantity % 

TN2 85 57 67,1 28 32,9 

ĐC2 87 26 29,9 61 70,1 

Table 5.22 shows that the percentage of positive, self-discipline, and 

creative students in learning the National Defense And Security Education in 

the TN2 class is much higher than that in the NC2 class, the corresponding rate 
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is 67.1% and 29.9%. Compared with the survey results before conducting the 

experiment, there was a clear change in the experimental class (from 21.2% to 

67.1%), while in the control class 2 there was also a change but it was not 

significant (from 24.1% to 29.9%). It proved that the methods of applying 

problematic situations-based teaching and learning has promoted the positivity, 

self-discipline and creativity of students.  

The experimental results show that the students' learning results in 

experimental classes are much better after each experimental period, and higher 

in the control classes after receiving the pedagogical effects of expressing 

students’ positivity, self-awareness and creativity. Specifically, the average 

score in learning in the experimental classes was high in the control class, and 

the percentage of students achieving  good and excellent scores was also higher 

than in the control class. 

Problematic situation- based teaching not only improves learning outcomes 

but also creates conditions and opportunities for students to develop positivity, 

self-awareness and creativity in learning, which helps students prepare for the 

necessary military qualities and skills of a soldier to later join the armed forces 

to defend Vietnam. 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

1. Conclusion 

1.1. The use of problematic situations- based teaching methods is an 

inevitable trend, increasingly widespread and popular in many countries, levels, 

subjects and different fields. Issues about the content, principles of problematic 

situations-based teaching methods have been mentioned and analyzed from 

many different angles. Regardless of the angles and approaches in any country, 

the above studies also show the concern about how to have the best teaching 

method for future generations. Therefore, acquiring the problematic situations-

based teaching and learning in National Defense and Security Education is very 

necessary because it helps students have military skills to participate in the 

cause of building and consolidating the all-people national defense and security, 

be ready to defend the Socialist Republic of Viet Nam. 

1.2. The case-based teaching method is effective in developing skills to 

apply one's own experience and others' experience to recognize and deal with 

problems in the learning process as well as in other fields. At the same time 

develop the ability to adapt to different situations. It is the goal of modern 

teaching and is very suitable for the military environment in the conditions of 
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war to protect the country. Applying problematic situations- based teaching is a 

very effective teaching style in which teachers orient and control students to 

promote their positivity, self-discipline, creativity, and research to solve 

problematic situations based on the previous knowledge, skills and experience. 

Therefore, students consolidate knowledge, skills and develop thinking, 

problem-solving abilities to meet teaching goals. 

1.3. Research the evaluation of the current status of National Education And 

Security Education activities at centers in the South region shows that 

Teachers’ methods are mainly presentations and explanations; students’ 

learning methods are memorize and learning by heart; examination and 

evaluation are not oriented towards inference and application of knowledge to 

solve practical situations. In the teaching process, there has also been the 

appearance of problematic situations- based teaching, but not according to a 

scientific process and still very limited, because the transformation of teaching 

contents into teaching situations is still limited. awkwardness, lack of scientific 

process to guide teachers to organize it. Thus, only the goal of knowledge has 

been reached, but the goal of the subject's skills has not been peaked. 

1.4. Research and propose the process of building problematic situations in 

National Defense and Security Education is carried out to help teachers in 

National Defense and Security Education Centers that can be applied to 

construct problematic situations serving the teaching process of National 

Education And Security Education. The process of organizing problematic 

situations-based teaching which is suitable for the teaching conditions in the 

National Defense and Security Education Centers in the South is designed in 3 

stages with 7 steps describing specific activities. Lecturers’ corresponding 

activities help them facilitate students in learning institutions problematic 

situations in National Defense and Security Education.  

1.5. Experimental results in two periods showed positive results. Combined 

with observing, taking time and exchanging, chatting with students as well as 

analyzing students' tests through tests, it is possible to confirm the effectiveness 

of the proposed situational teaching measures. Specifically, the learning 

outcomes are not only significantly improved, but also create conditions and 

opportunities for students to promote their positivity, self-discipline, and 

creativity in learning. This helps students learn in its true sense, preparing 

students with the necessary military qualities and skills of a soldier to later join 

the armed forces to defend the Socialist Republic of Viet Nam. 
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2. Recommendation  

After the process of researching and testing research results, we have a 

number of recommendations: 

2.1 The Ministry of Education and Training, especially the Department of 

National Defense and Security Education, needs to put the teaching content 

under a problematic situations into a topic in the module on teaching methods 

in higher education institutions which trains National Defense And Security 

Education Teachers;  

2.2. Educational institutions need to put the content of problematic situation-

based teaching into one of the regular training plans for teachers of National 

Defense and Security Education at National Defense and Security Education 

Centers in order to improve the professional capacity of the lecturers, thereby 

improving the quality of teaching in National Defense and Security Education. 

2.3. National Defense and Security Education Centers need to pay attention, 

research, and widely apply the process of building a problematic situations and 

organize teaching according to a problematic situations of Defense and Security 

Education to better meet the educational and training goals of the army and the 

country today. 

2.4. National Defense and Security Education Centers need to encourage, 

motivate, support, and conduct research to build problematic situations, apply 

teaching online in the context of the Covid-19 pandemic 

 


