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Đại tá, ThS. Trần Kim Diện *

 Tóm tắt nội dung: Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 Khóa XI đã xác định mục tiêu là 
“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, 
chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp 
đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo 
cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học 
chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, 
nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”. 
Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, bài viết này đi sâu bàn về đổi mới phương pháp giảng dạy lý 
thuyết để “phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng, kiến thức, kỹ năng của người 
học; khắc phục lối truyền thụ một chiều, ghi nhớ máy móc” như Nghị quyết 8 đã đề ra.

------------------------------------------------------------
* Trưởng phòng QLĐT - T39.

Từ năm 2010 đến nay, thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 
2010-2015: “Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung 
và phương pháp giảng dạy; ...tiếp tục dạy học 
theo phương pháp tích cực và tăng cường thực 
tập, thực hành cho học viên tại trường; ...”, các 
đơn vị chức năng đã từng bước đổi mới, ứng dụng 
các phương pháp dạy học phù hợp với thực tiễn 
của nhà trường và đã có những thành công nhất 
định. Đa số giáo viên đã từng bước chuyển từ 
hình thức phương pháp giảng dạy truyền thống 
sang kết hợp giữa phương pháp truyền thống 
với các phương pháp dạy học tích cực; tổ chức 
rà soát lại hệ thống chương trình, giáo trình và 
tài liệu dạy học gắn với công tác chiến đấu của 
lực lượng công an các đơn vị địa phương; tăng 
cường hoạt động thực hành gắn với nội dung bài 
học; nâng cao chất lượng các buổi thảo luận, làm 
bài tập và hướng dẫn thực hành các tình huống 
nghiệp vụ để người học làm quen với những vấn 
đề thực tiễn; tăng cường khả năng thuyết trình 
và làm việc nhóm cho người học.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, phương 
pháp giảng dạy lý thuyết của giáo viên trên 
lớp còn nặng về “thầy đọc - trò ghi”, thầy giảng 
chậm những nội dung trọng tâm của bài, học 

viên chăm chú nghe để ghi hoặc nhìn lên màn 
hình để ghi. Với cách giảng này chưa thực sự 
gây hứng thú và phát huy tính tích cực, chủ động 
của người học. 

Do đó, trong thời gian tới, để thực hiện 
các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 8 Khóa XI, cần đổi mới phương pháp giảng 
dạy lý thuyết như sau:

1. Đổi mới phương pháp giảng dạy các 
môn lý luận thuộc kiến thức chung và kiến 
thức cơ sở trong chương trình đào tạo

Các môn học thuộc phần kiến thức chung 
và kiến thức cơ sở có phân phối thời gian dành 
cho giảng lý thuyết là 75%, còn lại là 25% dành 
cho các khâu khác. Do đó, các học phần này 
chủ yếu là giáo viên giảng dạy lý thuyết trên lớp 
(chiếm ¾).  Để đổi mới phương pháp giảng dạy 
đối với các môn học này, cần tập trung thực hiện 
các nội dung sau:

Thứ nhất, mỗi giáo viên phải tự nhìn lại 
mình về kiến thức chuyên ngành, liên ngành và 
phương pháp giảng dạy, rút kinh nghiệm, đồng 
thời phải bổ sung những phần còn yếu, còn 
thiếu. Mỗi giáo viên phải tự mình ý thức việc tự 



GIAÙO DUÏC - ÑAØO TAÏO  //  TAÏP CHÍ KHOA HOÏC CAÛNH SAÙT NHAÂN DAÂN

9SOÁ 02 //  QUYÙ IV NAÊM 2013

học để không ngừng nâng cao hiểu biết, trau dồi 
về chuyên môn nghiệp vụ; ngoài chuyên ngành 
của mình phải có phông kiến thức rộng, ít nhất 
cũng phải nắm vững kiến thức các học phần có 
liên quan đến bài giảng, học phần được giao 
nhiệm vụ giảng dạy. Bởi lẽ, các học phần thuộc 
phần kiến thức chung, kiến thức cơ sở là nền 
tảng và bổ trợ cho học viên tiếp thu kiến thức 
ngành và chuyên ngành đào tạo. Giữa các học 
phần trong chương trình đào tạo có mối quan hệ 
khăng khít, gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung, 
hỗ trợ cho nhau trong mỗi bài giảng. Vì thế, 
trước mỗi buổi dạy, tiết dạy cần xác định rõ sử 
dụng những phương pháp nào cho bài giảng và 
sau đó tự rút kinh nghiệm, nhằm không ngừng 
hoàn thiện nghề nghiệp của mình. 

Thứ hai, trên cơ sở nền tảng kiến thức 
của mình, giáo viên cần lập kế hoạch để biên 
soạn giáo án và tài liệu dạy học một cách chi 
tiết cụ thể. Trong kế hoạch biên soạn giáo án, 
giáo viên cần quan tâm đến những nội dung 
kiến thức cần kiến thức bổ trợ của các khoa học 
khác. Nội dung giáo án biên soạn cần phải chi 
tiết, cụ thể rõ mục tiêu dạy học. Mục tiêu dạy 
học theo phương pháp dạy học tích cực là tiêu 
chí để đánh giá người học sau khi học xong bài 
hay học phần này sẽ đạt được những yêu cầu gì 
về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Mục tiêu xác 
định phải rõ ràng, cụ thể.  Trong từng giáo án 
phải căn cứ vào nội dung kiến thức để xác định 
phương pháp dạy học cho phù hợp. 

+ Nếu nội dung bài học thuộc phần kiến 
thức lý luận trừu tượng, nên chọn phương pháp 
giảng giải kết hợp với phương pháp nêu vấn đề 
hoặc chọn phương pháp giảng giải kết hợp với 
đàm thoại gợi mở. Khi sử dụng phương pháp 
này, giáo viên cần chuẩn bị kỹ các vấn đề cần 
phải phân tích, chứng minh để học viên hiểu 
được bản chất của vấn đề mà giáo viên đang 
trình bày. Kết hợp với việc phân tích, chứng 
minh, giáo viên có thể nêu một vấn đề hay một 
số câu hỏi để yêu cầu học sinh trả lời. Có thể xảy 
ra trường hợp học viên chưa thể trả lời được thì 
giáo viên nên gợi ý theo các ý nhỏ để học viên 
trả lời. Nếu sử dụng được phương pháp này vào 
trong các bài học mang tính lý luận trừu tượng 
thì kích thích được tính tích cực, chủ động, sáng 
của học sinh, đồng thời, ngay trong giờ giảng 
cũng đã yêu cầu học sinh phải tự giác suy nghĩ 

và luôn ở tâm thế chủ động học tập. 
+ Nếu là bài giảng thuộc phần kiến thức 

không mang tính lý luận trừu tượng, giáo viên 
nên sử dụng phương pháp đàm thoại. Thông 
qua đàm thoại để học viên nắm kiến thức bài 
học. Điều kiện để áp dụng phương pháp này là: 
Học viên phải có sự chuẩn bị bài trước; giáo viên 
phải giao nhiệm vụ cụ thể để học viên nghiên 
cứu, chuẩn bị bài trong thời gian nghiên cứu. 
Khi giảng dạy trên lớp học thì giáo viên có thể 
mở đầu bằng việc kiểm tra sự chuẩn bị của học 
viên. Tiếp đến, giáo viên nêu nội dung bài học 
và đặt ra những câu hỏi gắn với nội dung bài 
học để học sinh trả lời. Thông qua việc trả lời 
của học viên, giáo viên tổng kết thành những nội 
dung chính của bài học. 

+ Đối với các học phần thuộc kiến thức 
luật (Luật tố tụng, luật hình sự, Lý luận chung 
về nhà nước và pháp luật…), nên kết hợp giữa 
phương pháp diễn giảng với phương pháp đàm 
thoại gợi mở và phương pháp giảng theo tình 
huống. Khi sử dụng các phương pháp này đòi 
hỏi giáo viên phải có sự chuẩn bị các nội dung 
cần phải phân tích, chứng minh trong bài giảng. 
Những nội dung nào cần phải lấy tình huống thực 
tế để học viên vận dụng kiến thức luật đã học để 
giải quyết. Trong quá trình giảng học phần Luật 
hình sự, giáo viên có thể sử dụng phương pháp 
dạy học tình huống thực tế thông qua các vụ án 
đã xét xử. Các vụ án đưa ra phải là các vụ án 
thực tế đã được Tòa án xét xử. Giáo viên có thể 
thông qua các tình tiết của vụ án, yêu cầu học 
viên phân tích, lập luận để xác định tội danh. 
Kết thúc mỗi một vụ án này, giáo viên nêu cách 
đã giải quyết của tòa án để học viên đối chiếu. 
Phương pháp này có tác dụng kích thích tư duy 
của học viên để học viên tích cực, chủ động 
trong việc tiếp nhận kiến thức. Điều kiện để áp 
dụng phương pháp này đòi hỏi giáo viên phải 
thu thập được nhiều vụ án thực tế, đồng thời biết 
cách đưa ra các tình tiết phù hợp với nội dung 
bài giảng để đặt câu hỏi phù hợp. Khi thực hiện 
giảng bài trên lớp, giáo viên nêu các tình huống, 
yêu cầu học viên trả lời. Khi giải quyết câu hỏi 
này, cả giáo viên và học viên đã làm rõ các khía 
cạnh cụ thể về mặt lý luận. Tiếp đến, giáo viên 
sử dụng phương pháp quy nạp để yêu cầu học 
viên cho biết qua các khía cạnh của tình huống 
nêu trên đã làm rõ được nội dung gì, từ đó giáo 
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viên khái quát thành lý luận của bài học. Đối với 
những nội dung không phải phần trọng tâm của 
bài học, giáo viên yêu cầu học viên nghiên cứu 
và đặt ra yêu cầu cụ thể để học viên tự nghiên 
cứu tìm tòi và bút ký vào vở ghi.

Thứ ba, tăng cường hơn nữa chất lượng 
các buổi thảo luận đối với các phần kiến thức 
chung và kiến thức cơ sở. 

Do việc phân phối thời lượng thảo luận 
của các môn học này chỉ chiếm 25% trong tổng 
số thời gian toàn bài nên việc tổ chức thảo luận 
hiện nay của giáo viên vẫn còn mang tính hình 
thức, chất lượng các buổi thảo luận thấp. Tình 
trạng các câu hỏi thảo luận vẫn còn mang nặng 
tính kiểm tra kiến thức, ít có tính sáng tạo, chủ 
động cho người học. Các câu hỏi thảo luận chưa 
kích thích được tính tư duy của người học. Hầu 
hết các tiết, buổi thảo luận đều ít sôi động. Để 
nâng cao chất lượng các buổi thảo luận, chúng 
tôi mạnh dạn đề xuất một số nội dung sau:

Một là, giáo viên cần căn cứ vào kế 
hoạch dạy học đã được lãnh đạo Bộ môn phê 
duyệt xây dựng hệ thống câu hỏi hay nội dung 
cần thảo luận một cách phù hợp với trọng tâm 
của bài học, môn học để tổ chức cho học viên 
thảo luận. Không đưa ra các dạng câu hỏi như: 
trình bày, nêu...mà cần phải có những câu hỏi 
mang tính liên hệ kiến thức lý luận vào thực tiễn 
hoặc những câu hỏi cần làm rõ thêm về lý luận. 
Những loại câu hỏi này khi xây dựng đòi hỏi giáo 
viên phải đầu tư thời gian nhiều và chuẩn bị kỹ 
cả về nội dung và hướng giải quyết để khi học 
viên tranh luận một vấn đề nào đó thì giáo viên 
có thể dùng lý luận hay chứng minh bằng thực 
tiễn để kết luận nội dung cần làm rõ. Giáo viên 
cần tìm đọc thêm nhiều tư liệu để phục vụ cho 
việc xây dựng các loại câu hỏi có tính tư duy cao 
nhằm phát huy khả năng chủ động, tích cực cho 
người học. 

Hai là, tăng cường các buổi thảo luận 
với các chủ đề đã được chọn lọc trước theo nội 
dung bài giảng nhằm tăng cường khả năng sinh 
hoạt nhóm cho học sinh, đồng thời từng bước 
“Biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo”. Vì thế 
giáo viên cần coi trọng và tăng cường thực hiện 
thảo luận nhóm của học viên. Đây là một vấn 
đề quan trọng, thiết thực cho đổi mới phương 
pháp của giáo viên, vì thông qua thảo luận, học 
viên có điều kiện trực tiếp trao đổi, thảo luận đưa 

ra những chính kiến của mình cả về lý luận và 
thực tiễn; cả những vấn đề đúng và chưa đúng…
Thông qua thảo luận, giáo viên kiểm nghiệm 
được học viên đã nắm được bài giảng đến mức 
độ nào; phương pháp giảng dạy của giáo viên 
đã đạt được hiệu quả hay không? Kiến thức của 
giáo viên còn có chỗ nào chưa thật vững để tự 
mình điều chỉnh bổ sung. Khi tổ chức thảo luận 
nhóm cần chú ý đến nội dung đưa ra thảo luận 
phải là những vấn đề mà đòi hỏi người học phải 
vận dụng kiến thức để phân tích, lý giải nhằm 
làm rõ những vấn đề về kiến thức hoặc một vấn 
đề trong thực tiễn cần được giải quyết bằng lý 
luận khoa học. Các nội dung này phải dựa vào 
chuẩn kiến thức, kỹ năng của bài học, học phần 
đã xác định và phù hợp với chuẩn đầu ra đã 
công bố. 

Ba là, đối với các môn luật cần tăng 
cường giao nhiệm vụ cho học viên rèn luyện khả 
năng giải quyết các tình huống thực tế hay tình 
huống giả định trên cơ sở các bài tập luật. Khi 
hướng dẫn học viên giải quyết các bài tập luật 
cần chú ý đến việc khai thác các dữ kiện trong 
đã có. Giáo viên yêu cầu học viên cho biết các 
tình tiết trong bài tập đó chứa đựng nội dung gì, 
khai thác tình tiết này để làm rõ vấn đề gì theo 
yêu cầu của bài tập. 

 2. Đổi mới phương pháp dạy lý thuyết các 
môn học thuộc phần kiến thức chuyên ngành

Các môn học thuộc phần kiến thức 
chuyên ngành theo phân phối chương trình chỉ 
có 25 % giảng lý thuyết còn lại là thực hiện các 
khâu khác như thảo luận, làm bài tập, tổ chức 
thực hành. Với việc phân chia thời gian như vậy, 
giáo viên cần xây dựng kế hoạch dạy học gắn 
với nội dung bài giảng. Kế hoạch dạy học phải 
gắn với mục tiêu về kiến thức và kỹ năng thực 
hành, giải quyết tình huống.

Trong quá trình giảng bài nên hạn chế 
thời gian giảng về khái niệm, ý nghĩa, tác dụng 
mà đi sâu vào nội dung trọng tâm như: nội dung, 
phương pháp, qui trình. Trong khi giảng bài 
cần phân tích những điểm sai sót khi thực hiện 
qui trình công tác thường mắc phải. Giáo viên 
có thể lấy các ví dụ thực tế để minh họa hoặc 
sử dụng các Báo cáo tổng kết hay chuyên đề 
nghiệp vụ mà Bộ, Công an địa phương đã tổng 
kết để bổ sung vào bài giảng. Nếu giáo viên biết 
cách so sánh, phân tích những sai sót khi thực 
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hiện nhiệm vụ công tác theo nội dung bài học 
thì học viên có thể hình dung được những việc 
phải làm trong tương lai, những việc cần tránh, 
không được làm. Đây là cơ sở để rèn luyện tay 
nghề cũng như khả năng xử lý tình huống cho 
người học. Mặt khác, đối với các phần nghiệp vụ 
chuyên ngành nên kết hợp giữa thuyết trình và 
các phương pháp khác như đàm thoại nêu vấn 
đề, qui nạp hay giảng theo tình huống nghiệp 
vụ. Giáo viên không nên lạm dụng quá nhiều 
phương pháp thuyết trình diễn giảng ở tất cả 
các nội dung của bài học. Chỉ sử dụng phương 
pháp khi giảng khái niệm, nguyên tắc còn các 
nội dung khác nên sử dụng kết hợp giữa đàm 
thoại, nêu vấn đề theo tình huống sẽ hiệu quả 
cao hơn. 

Trong giờ thảo luận, làm bài tập: Do 
lượng thời gian dành cho các khâu này chiếm 
tỉ lệ lớn, nên giáo viên cần đưa ra các nội dung 
thảo luận sát với nội dung bài học. Triệt để khắc 
phục tình trạng các câu hỏi thảo luận chỉ yêu 
cầu học viên trình bày, hoặc là nêu những nội 
dung đã có trong giáo trình hoặc giáo viên đã 
giảng. Nếu câu hỏi thảo luận chỉ đặt ra yêu cầu 
này thì học viên chỉ có chép lại trong giáo trình 
hay vở ghi để trình bày trước lớp. Để phát huy 
tính tích cực của học viên trong các buổi thảo 
luận, làm bài tập, giáo viên cần xây dựng câu 
hỏi thảo luận, bài tập theo hướng sau đây:

Một là, câu hỏi thảo luận cần phải làm 
rõ, hiểu sâu thêm về lý luận nghiệp vụ theo 
chuyên ngành đào tạo.

Hai là, câu hỏi thảo luận được đưa ra 
phải giải quyết được cách vận dụng lý luận để lý 
giải các vấn đề cụ thể từ thực tiễn. 

Ba là, Câu hỏi thảo luận phải khái quát 
được những nội dung trọng tâm của bài học.

Bốn là, sử dụng các bài tập tình huống 
nghiệp vụ để học viên tập làm quen với cách 
giải quyết trong thực tế. Khi xây dựng tình huống 
nghiệp vụ làm bài tập cho học viên, giáo viên 
cần xuất phát từ các vụ án thực tiễn để đưa dữ 
kiện phù hợp cho tình huống nghiệp vụ. Các tình 
huống phải cụ thể, không đưa những tình huống 
chung chung. Nếu đưa tình huống chung chung 
thì người học chỉ cần nêu lại lý luận trong bài 
học mà không phát huy được tính sáng tạo của 
người học để giải quyết vấn đề. 

Trên cơ sở câu hỏi thảo luận, bài tập giáo 

viên cần tổ chức buổi, tiết thảo luận theo đúng 
qui trình. Hạn chế tình trạng khi thảo luận, làm 
bài tập giáo viên giảng lại bài học. Thảo luận 
phải để học sinh căn cứ vào yêu cầu câu hỏi 
đặt ra để tự họ giải quyết. Khi điều khiển thảo 
luận, giáo viên có thể gợi ý để học viên đi đúng 
trọng tâm của vấn đề cần thảo luận hoặc là đặt 
ra những nội dung khác để mở rộng kiến thức 
cho học viên. Học viên có thể đưa ra nhiều ý 
kiến trái chiều để tranh luận. Giáo viên cần động 
viên, khuyến khích học viên đưa ra những vấn 
đề mới. Cuối buổi thảo luận, giáo viên cần đánh 
giá, nhận xét các ý kiến của học viên, sau đó 
đưa ra cách giải quyết nội dung vấn đề cần thảo 
luận hay đưa ra phương án giải quyết bài tập 
tình huống nghiệp vụ.   

Khi điều khiển học viên thảo luận các bài 
tập tình huống nghiệp vụ, giáo viên cần lưu ý 
là: giải quyết tình huống nghiệp vụ có thể có 
nhiều cách khác nhau. Nếu học sinh đưa ra 
nhiều phương án khác nhau, giáo viên không 
kết luận hoặc ngắt lời phát biểu của họ, mà cần 
định hướng cho học viên khác phát biểu tranh 
luận để phản biện lại. 

3. Tổ chức rút kinh nghiệm sau khi kết 
thúc giảng dạy môn học

Sau mỗi học phần các Bộ môn, Khoa, lớp 
học phải tổ chức họp để rút kinh nghiệm về cả 
quá trình tổ chức giảng dạy, học tập. 

Việc tổ chức rút kinh nghiệm phải được 
tiến hành một cách khoa học, tránh tình trạng 
làm qua loa, đại khái. Trước khi tiến hành tổ 
chức họp rút kinh nghiệm cần phải khảo sát 
trong các lớp học về nội dung chương trình, giáo 
trình, phương pháp tổ chức giảng dạy các học 
phần. Có thể xây dựng các phiếu điều tra xã 
hội học hoặc tổ chức phỏng vấn, trao đổi nhằm 
thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. 
Nếu tiến hành tốt công việc này, nhà trường sẽ 
có điều kiện để đánh giá những nội dung nào 
khối lượng kiến thức quá nặng so với học sinh 
bậc trung cấp; nội dung nào chưa phù hợp, cần 
thêm, bớt nội dung nào. Từ việc rà soát thường 
xuyên các nội dung chương trình, giáo trình dạy 
học, nhà trường sẽ chủ động trong việc chỉ đạo 
giáo viên đổi mới phương thức tổ chức dạy học 
và là cơ sở để giáo viên vận dụng linh hoạt các 
phương pháp dạy học một cách tích cực, phù 
hợp với đối tượng học./.


