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MOÄT VAØI SUY NGHÓ VEÀ VIEÄC GIAÙO DUÏC GIAÙ TRÒ SOÁNG 
VAØ KYÕ NAÊNG SOÁNG CHO HOÏC VIEÂN TRONG CAÙC NHAØ TRÖÔØNG 

COÂNG AN NHAÂN DAÂN HIEÄN NAY

Đại úy, ThS. Vũ Thị Hà *

 Tóm tắt nội dung: Giá trị sống tạo ra giúp con người mưu cầu hạnh phúc, vì vậy việc 
hiểu đúng giá trị sống của thời đại ngày nay để con người có được hạnh phúc trong thế kỷ 
XXI – thế kỷ của nền kinh tế tri thức là hết sức quan trọng và cần thiết.  Tuy nhiên, giá trị 
con người của không ít thanh thiếu niên hiện nay đang thay đổi theo chiều hướng mỗi ngày 
một đa dạng, mang tính toàn cầu, song đôi khi phù phiếm. Vì vậy giáo dục để học viên các 
Trường Công an nhân dân nhận diện đúng đâu là giá trị đích thực của cuộc sống, vừa mang 
tính thời đại, vừa phản ánh bản sắc dân tộc là điều hết sức cần thiết và vô cùng cấp bách. Từ 
đó, việc đưa ra một số giải pháp nhằm giáo dục giá trị sống và giáo dục kỹ năng sống cho học 
viên Công an nhân dân là rất quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn.

*****

Trong hoàn cảnh giáo dục đại học 
của nước ta không ngừng đổi mới 
theo hướng nâng cao chất lượng 

đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao 
đáp ứng nhu cầu thị trường, song, cùng với đó 
những biểu hiện thiếu hụt giá trị sống và kỹ năng 
sống của thanh niên đang là vấn đề trăn trở cho 
các nhà chức năng.

Với các trường Công an nhân dân, việc 
giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học 
viên là một vấn đề quan trọng trong hình thành 
và phát triển các phẩm chất cần có, đáp ứng yêu 
cầu công tác của người Công an nhân dân. Ðiều 
đó đặt ra một số suy nghĩ việc giáo dục giá trị 
sống và kỹ năng sống để học viên có những ứng 
xử, hành động, việc làm đúng đắn trong học tập, 
đời sống và công tác sau này.  

I. Một số suy nghĩ về việc giáo dục giá 
trị sống cho học viên

Khi bàn về hạnh phúc trong thế kỷ XXI, 
các nhà xã hội học châu Á đã nêu ra bảy tiêu 

chuẩn cần có để sống hạnh phúc – bảy tiêu 
chuẩn phản ánh trong nó những giá trị sống, kỹ 
năng sống mang tính thời đại, đó là:

Thứ nhất là học cách học, tức là học 
phương pháp, cách thức để tiếp cận tri thức.

Thứ hai là năng lực giao tiếp – nghe nói, 
tức là học các kỹ năng giao tiếp cơ bản, học 
phong cách sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp.

Thứ ba là biết chữ, tức là phải có trình độ, 
có tri thức.

Thứ tư là giải quyết vấn đế và khả năng 
sáng tạo, tức là phải có kỹ năng xử lý tình huống, 
khả năng vận dụng và linh hoạt trong mọi hoàn 
cảnh.

Thứ năm là hiệu năng cá nhân, tức là 
phải xây dựng được uy tín của mình đối với 
những người xung quanh.

Thứ sáu là hiệu năng nhóm, tức là phải 

---------------------------------------------------------------
* P. Trưởng Bộ môn Tâm lý, 
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.
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có khả năng làm việc nhóm, khả năng chia sẻ, 
liên kết và phối hợp với mọi người để đạt hiệu 
quả cao trong công việc.

Thứ bảy là hiệu năng tổ chức và lãnh 
đạo, tức là phải có khả năng sắp xếp công việc 
và con người, khả năng quản lý và quy tụ những 
người xung quanh.

Giá trị sống tạo ra giúp con người mưu 
cầu hạnh phúc, vì vậy việc hiểu đúng giá trị 
sống của thời đại ngày nay để con người có 
được hạnh phúc trong thế kỷ XXI – thế kỷ của 
nền kinh tế tri thức là hết sức quan trọng và cần 
thiết.

1. Khái niệm giá trị sống
Theo từ điển Tiếng Việt: Giá trị là cái dựa 

vào đó để xem xét một con người đáng quý đến 
mức nào về mặt đạo đức, trí tuệ, nghề nghiệp, 
tài năng,… Giá trị cũng là những quan niệm và 
thực tại về cái đẹp, về sự thật, về điều thiện của 
một xã hội.

Giá trị sống (hay còn gọi là “giá trị cuộc 
sống”, “giá trị của cuộc sống”) là những điều 
mà một con người cho là tốt, là quan trọng, phải 
có cho bằng được và vì thế giá trị sống là cơ sở 
của hành động sống, nó chi phối hành vi hướng 
thiện của con người.

Những giá trị sống cơ bản thường được 
nhắc đến là yêu nước, hòa bình, công bằng, sự 
tôn trọng, đoàn kết, sự trung thực, tình bạn, tính 
vị tha,… Tóm lại là tất cả những gì mà con người 
cho là tốt đẹp nhất, cao quý nhất.

Tuy nhiên không phải ai cũng nhận thức 
đúng giá trị của cuộc sống.

Có người cho rằng trở thành người giàu 
có – nhiều tiền mới là “giá trị đích thực”. Khi ấy 
họ sẽ phấn đấu để có tiền bằng mọi giá, buôn 
lậu, trộm cắp thậm chí kể cả giết người. Nhưng 
rồi cách kiếm tiền ấy đưa người ta đến chỗ phạm 
tội, làm hại người khác, làm hại cộng đồng.

Có người lấy danh vọng, địa vị làm thước 

đo giá trị. Vậy là họ cố gắng bằng mọi cách để 
có được những chức tước, địa vị nào đó. Nhưng 
khi những chức tước, địa vị ấy bị mất, con người 
trở nên “trắng tay”, vô giá trị.

Có người coi sự nhàn hạ là giá trị cuộc 
sống. Họ trốn tránh trách nhiệm, lười lao động, 
chọn những công việc, nghề nghiệp không vất 
vả. Cuối cùng họ sống nhạt nhòa, chẳng làm 
được gì cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thậm chí có bạn trẻ cho rằng phải hút 
thuốc lá, phải biết dùng heroin, phải biết yêu 
sớm… mới là “người hùng”, là “đẳng cấp”, mới 
có giá trị.

Như vậy là các bạn trẻ ấy đã nhìn nhận 
sai lầm giá trị, lẫn lộn giữa giá trị ảo với giá trị 
thực.

Giá trị con người của không ít thanh thiếu 
niên hiện nay đang thay đổi theo chiều hướng 
mỗi ngày một đa dạng, mang tính toàn cầu, 
song đôi khi phù phiếm. Vì vậy giáo dục để học 
viên các Trường Công an nhân dân nhận diện 
đúng đâu là giá trị đích thực của cuộc sống, 
vừa mang tính thời đại, vừa phản ánh bản sắc 
dân tộc là điều hết sức cần thiết và vô cùng cấp 
bách.

2. Hình thành giá trị sống
Khi bàn về giá trị sống và giáo dục giá trị 

sống, Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc – nguyên 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội 
Tâm lý học - Giáo dục học Việt Nam có nêu ra 
10 giá trị sống cơ bản cần hình thành cho con 
người Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên như 
sau:

Thứ nhất là lòng yêu nước và tinh thần 
dân tộc, đây là yếu tố hàng đầu, nó sẽ chi phối 
từng hành động cụ thể của mỗi cá nhân.

Thứ hai là trách nhiệm với cộng đồng, tức 
là phải có ý thức với những công việc chung, 
quan tâm đến những người xung quanh.

Thứ ba là dân chủ, tức là không được độc 
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đoán trong suy nghĩ và trong cách ứng xử với 
những người xung quanh, luôn thể hiện sự công 
bằng và khách quan.

Thứ tư là sự hợp tác, tức là khả năng hòa 
đồng, khả năng thích ứng để sống chung và làm 
việc chung với những người xung quanh.  

Thứ năm là chăm học, chăm làm, tức là 
phải chăm chỉ, cần cù, chịu khó, tích cực học 
tập nâng cao trình độ và nâng cao năng suất 
lao động.

Thứ sáu là khoa học, tác phong công 
nghiệp, tức là phải biết sắp xếp thời gian và 
công việc hợp lý, mang tính chính xác cao, tránh 
chậm chạp và lãng phí thời gian.

Thứ bảy là chính trực: Chân thật, đúng 
đắn, liêm khiết  tức là phải thẳng thắn, trung 
thực, thật thà. Nói đi đôi với làm, không làm 
những điều sai trái với đạo đức, trái với pháp 
luật.

Thứ tám là lương thiện, tức là trong sạch, 
không gian dối,  không tham lam, không xâm 
phạm tài sản của nhà nước, của tập thể, của 
người khác. 

Thứ chín là gia đình hiếu thảo, tức là biết 
phép tắc và lễ nghĩa trong gia đình, biết kính 
trên nhường dưới, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, 
thương yêu và chăm sóc những người thân của 
mình.

Thứ mười là sáng tạo, tức là sự năng 
động, linh hoạt, có ý tưởng mới, không rập 
khuôn máy móc, không đi theo lối mòn.

Như vậy có lẽ việc giáo dục giá trị sống 
cho học viên Công an nhân dân cần đặt ra vấn 
đề: Các cấp quản lý, các Khoa – Phòng - Bộ 
môn, các đoàn thể nên tham khảo ý kiến này. 
Bởi lẽ nó vừa chứa đựng những giá trị truyền 
thống lại vừa phản ánh tính thời đại của nền kinh 
tế tri thức trong thế kỷ XXI.

II. Giáo dục kỹ năng sống cho học viên 
Công an nhân dân: Một số vấn đề thực tiễn 

và giải pháp
1. Một số vấn đề lý luận
Ở nội dung này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 

về khái niệm và phân loại của kỹ năng:
Kỹ năng là năng lực vận dụng những tri 

thức, những kinh nghiệm đã có để thực hiện một 
hành động nào đó sao cho có kết quả đúng với 
mục tiêu đã đặt ra.

Thông thường, người ta chia kỹ năng 
sống thành 2 loại cơ bản: kỹ năng cứng và kỹ 
năng mềm. Kỹ năng cứng (gắn liền với trình độ 
chuyên môn, kiến thức chuyên môn hay bằng 
cấp và chứng chỉ chuyên môn, đóng vai trò nền 
tảng). Kỹ năng mềm là khả năng tâm lý – xã hội 
cơ bản giúp cho cá nhân tồn tại và thích ứng với 
cuộc sống.

Kỹ năng mềm rất phong phú và không 
kém phần quan trọng như kỹ năng cứng. Kỹ 
năng mềm (thường còn gọi là kỹ năng sống) 
được đánh giá rất cao trong thời đại ngày nay – 
thời đại của hợp tác và cạnh tranh, thời đại của 
nền kinh tế trí thức.

Có nhiều cách phân chia khác nhau, 
chúng tôi cảm thấy cách phân chia của UNICEF 
là dễ hiểu và hợp lý hơn.

Theo UNICEF có 3 nhóm:
Nhóm thứ nhất là: Kỹ năng nhận biết và 

sống với chính mình. Bao gồm:
Tự nhận thức
Lòng tự trọng
Sự kiên định
Đương đầu với cảm xúc
Đương đầu với căng thẳng
Nhóm thứ hai là: Kỹ năng nhận biết và 

sống với người khác. Bao gồm:
Kỹ năng quan hệ
Sự cảm thông
Đứng vững trước áp lực tiêu cực, cám dỗ
Thương lượng
Giao tiếp ứng xử
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Nhóm thứ ba là: Kỹ năng giải quyết vấn 
đề và ra quyết định. Bao gồm:

Tư duy phê phán
Tư duy sáng tạo
Ra quyết định
Giải quyết vấn đề
2. Một số vấn đề thực tiễn đặt ra
Ở đây, tác giả xin nêu ra một số ví dụ 

thực tiễn tại một số trường Công an nhân dân để 
có cái nhìn cụ thể hơn, chân thực hơn về phía 
cán bộ, giảng viên cũng như về phía học viên.

Về phía cán bộ, giảng viên:
Có một số giảng viên trong khi giảng 

không  gọi  học viên là “đồng chí” mà gọi học 
viên  là “em”, hoặc là “các bạn”.

Có một số cán bộ, giảng viên chưa thể 
hiện văn hóa điện thoại – khi điện thoại có tín 
hiệu mà không nghe, không điện lại. 

Còn nhiều giảng viên chưa lồng ghép 
giáo dục giá trị sống và giáo dục kĩ năng sống 
vào bài giảng và các hoạt động giáo dục của 
mình – trong ứng xử, trong các hoạt động tập 
thể chẳng hạn.

Còn nhiều giảng viên chưa khai thác tối 
đa các tiện ích của internet vào việc dạy học và 
giáo dục học viên (đặc biệt đưa các tài liệu tham 
khảo vào email của lớp và chia sẻ tri thức thông 
qua email của lớp hay cung cấp các tài liệu tham 
khảo ở dạng ebook cho học viên).

Một số học viên ở một số lớp cho rằng 
giữa học viên và cán bộ, giảng viên có một 
“khoảng cách” quá lớn, giảng viên chưa hiểu 
học viên, học viên chưa giám trình bày những 
quan điểm và ý kiến riêng của mình đối với 
giảng viên.

Có giảng viên cho rằng về kỹ năng sống 
học viên biết hết, có điều không muốn làm, 
không thích làm, không thèm làm! Nhưng chúng 
tôi cho rằng về nhận thức học viên đã có, song 
vấn đề là biến nhận thức thành niềm tin, thành 

tình cảm, thành ham muốn; rèn luyện thành kĩ 
năng thành thói quen thì nhiều học viên chưa 
có được!

Về phía học viên:
Nhiều học viên khả năng giao tiếp còn 

hạn chế: Ăn nói trống không, thiếu tự tin cho dù 
là học viên năm thứ 2.

Quan niệm học từ từ, số học viên học vì 
đam mê vì dấn thân còn  chưa nhiều, chưa thực 
sự trau dồi nhân cách, rèn luyện kĩ năng để sẵn 
sàng bước vào cuộc sống.

Phần nhiều học viên chưa hiểu rõ, hiểu 
cụ thể thế nào là sinh viên 5 tốt (“Học tập tốt 
– Đạo đức tốt – Kỹ năng tốt – Hội nhập tốt 
– Thể lực tốt”), cần làm gì để trở thành sinh 
viên 5 tốt.

Là học viên Đại học, Cao đẳng, Trung 
cấp chuyên nghiệp, song phần lớn các học viên  
không hiểu được học ở Đại học, Cao đẳng… 
khác học ở phổ thông. Từ đó về phương pháp 
học cũng như cách học phần lớn các học viên 
thực hiện như phổ thông.

Khi đi thực tập ở các đơn vị địa phương, 
học viên còn bị phàn nàn nhiều về quan hệ, giao 
tiếp, ứng xử …- kỹ năng mềm.

Việc học trên xa lộ thông tin là quá ít, 
từng đồng chí và từng lớp phần lớn không có 
email và không biết chia sẻ thông tin cho nhau 
(là học viên Công an nhưng phần lớn các đồng 
chí  không có máy tính và mạng để học).

3. Một số giải pháp
Về giải pháp thì có nhiều và có những 

quan điểm khác nhau, nhưng ở đây chúng ta 
cần dựa trên ba tiêu chí để tìm kiếm và xây dựng 
các giải pháp, đó là:

Chỉ nêu ra những giải pháp cần làm ngay 
và có thể làm ngay phù hợp với đơn vị cụ thể 
của mình.

Các giải pháp đặt ra phải phù hợp với 
bộ máy quản lý các cấp, chẳng hạn: Ban Giám 
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hiệu, các khoa, các phòng chức năng, hoạt động 
Đoàn - Hội, …

Các giải pháp đặt ra phải gắn với hoạt 
động trọng tâm của nhà trường: Dạy - Học, với 
các chức năng của nhà giáo, giảng viên, cán bộ 
quản lý giáo dục.

Với suy nghĩ đó ở đây chúng tôi chỉ nêu 
ra những giải pháp cần làm ngay và có thể làm 
ngay – Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Lãnh đạo Nhà trường:
Trang bị, mở rộng thêm phòng internet;
Nâng cấp mạng wifi;
Tạo nhiều sân chơi, giao lưu với các 

trường bạn.
Lãnh đạo Khoa, Bộ môn:
Tối ưu hóa quá trình quản lý trên cơ sở 

khai thác tối đa các tiện ích của internet;
Coi trọng dạy vả rèn luyện kỹ năng nghề 

nghiệp cho học viên;
Tổ chức cho học viên tham gia giải quyết 

các vấn đề của cộng đồng, địa phương do nhà 
trường phụ trách để học viên gắn bó với cộng 
đồng và có trách nhiệm với xã hội khi ra trường;

Coi trọng việc thực tập của học viên 
để gắn kết giữa nhà trường  với các đơn vị địa 
phương, để học viên nâng cao năng lực thực 
tiễn.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ:
Triển khai và đẩy mạnh hoạt động của 

các câu lạc bộ (tin học, tiếng anh, pháp luật, kỹ 
năng mềm…) làm cho hoạt động của các câu 
lạc bộ là của tất cả các học viên chứ không chỉ 
của một số cá nhân.

Khuyến khích học viên có một tập san 
của riêng của học viên để chia sẻ kinh nghiệm 
học tập, giao lưu giữa học viên với học viên.

Gắn chặt hơn, cụ thể hơn hoạt động của 
mình với thực tế cuộc sống sinh động và có 
nhiều biến động ở địa phương.

Các phòng chức năng:

Phải luôn cố gắng hết sức để làm được 
những gì phục vụ cho hoạt động trung tâm của 
nhà trường – hoạt động dạy và học, nghiên cứu 
khoa học, hoạt động giáo dục của thầy và trò.

4. Kết luận
Vấn đề hình thành và rèn luyện kỹ năng 

sống quan trọng không kém việc giáo dục giá trị 
sống cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học viên Công 
an nhân dân. Tuy nhiên, thiếu và yếu là hai vấn 
đề làm cho mỗi chúng ta – nhà giáo trong các 
trường Công an nhân dân trăn trở khi nghĩ về kỹ 
năng mềm của học viên.

Việc học trong cuộc sống và tự học có ý 
nghĩa rất lớn. Tuy nhiên,  có người quan niệm 
cứ học là phải trên lớp, trong khi kỹ năng học 
hỏi quan sát từ thực tế, học cái hay của chính 
bạn bè, đồng đội xung quanh mình thì hầu như 
rất ít người làm được – tâm lý chung là: không ai 
muốn tự nhận mình dở hơn người khác.

Một vấn đề quan trọng nữa đó là cần tạo 
ra sự khác biệt để khẳng định mình: Học  viên 
CAND cần nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm 
của mình trước cuộc đời, trước nhân dân và 
đất nước, do vậy, cần phải dấn thân vào những 
công việc có ích mà người khác không dám làm, 
khó làm, thậm chí không làm được, từ đó giúp 
thể hiện bản thân và mưu cầu hạnh phúc./.
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