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CAÛNH SAÙT NHAÂN DAÂN II THEO MOÂ HÌNH SÔ ÑOÀ TÖ DUY

Trung úy, CN. Lê Anh Tuấn *

 Tóm tắt nội dung: Đổi mới phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học 
các môn lý luận chính trị nói riêng là một trong những vấn đề bắt buộc và mang tính cấp thiết 
trong giai đoạn hiện nay. Phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong việc giảng dạy không phải 
là một phương pháp mới, song việc sử dụng nó này vào dạy học các môn học lý luận chính trị 
hầu như ít được sử dụng. Tuy nhiên, với những ưu điểm sẵn có, sơ đồ tư duy là một công cụ 
có tính khả thi cao trong việc áp dụng vào giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Trường Cao 
đẳng Cảnh sát nhân dân II. Việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học các môn lý luận chính trị 
sẽ dần hình thành cho người học tư duy mạch lạc, hiểu biết vấn đề một cách sâu sắc, có cách 
nhìn vấn đề một cách hệ thống, khoa học.

*****

Trong những năm gần đây, cùng với 
đổi mới mục tiêu và nội dung dạy 
học, vấn đề đổi mới phương pháp 

dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm 
được đặc biệt quan tâm trong hệ thống giáo dục 
nói chung và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân 
dân nói riêng. Việc lấy người học làm trung tâm 
sẽ phát huy tính tự giác, tích cực, độc lập, sáng 
tạo của người học. Để làm được điều này, mỗi 
người giáo viên cần nhận thức rõ rằng người học 
là chủ thể của hoạt động chiếm lĩnh tri thức, kỹ 
năng, thái độ sau mỗi bài học, quá trình dạy học 
không phải là một quá trình nhồi nhét kiến thức 
vào đầu người học một cách thụ động.

Nhận thức được vấn đề đó, ngay trong Nghị 
quyết số 1273 – NQ/ĐU-T39 ngày 01/11/2014 
của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II về 
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 
2014 – 2015 đã khẳng định: “Tiếp tục đổi mới 
nội dung và phương pháp dạy học, nâng cao 
hiệu quả các tiết thảo luận, xêmina, làm bài 
tập thực hành, thực tập, thực tế, tham quan; 
coi trọng đổi mới phương pháp dạy học phù 

hợp với môn học và đặc điểm của người học 
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm 
vụ trọng tâm của năm học; xác định đổi mới 
phương pháp, áp dụng các phương pháp dạy 
học tích cực là yêu cầu bắt buộc trong đánh 
giá chất lượng dạy học và dạy giỏi của giáo 
viên”. Trong Chương trình nhiệm vụ năm học 
2014 – 2015 của Trường Cao đẳng Cảnh sát 
nhân dân II cũng khẳng định: “Tiếp tục đổi 
mới phương pháp dạy học phù hợp với nội 
dung môn học và đặc điểm người học; kết 
hợp phương pháp giảng dạy truyền thống và 
phương pháp giảng dạy tích cực, nâng cao 
chất lượng giáo án điện tử và các thiết bị dạy 
học hiện đại; xác định đổi mới và áp dụng 
các phương pháp dạy học tích cực là yêu cầu 
bắt buộc…”.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, việc 
vận dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích hợp 
vào phục vụ công tác dạy học là điều cần được 
---------------------------------------------------------------
* Trợ giảng, Bộ môn LLCT-KHXH&NV, 
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.
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quan tâm đúng mức. Với đặc trưng môn học 
mang tính trừu tượng hóa và tính phổ quát cao, 
các môn học lý luận chính trị đòi hỏi việc đổi 
mới phương pháp giảng dạy hơn lúc nào hết cần 
được coi trọng, điều chỉnh cho phù hợp với yêu 
cầu thực tế của xã hội và trình độ của người học, 
nhằm tăng sự thu hút, hứng thú của học viên với 
các môn học trên; qua đó, giúp hình thành và 
bồi dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng cho các 
thế hệ học viên tại trường Cao đẳng Cảnh sát 
nhân dân II.

Thời gian qua, giáo viên trực tiếp giảng 
dạy các môn lý luận chính trị ở Trường Cao đẳng 
Cảnh sát nhân dân II là những người yêu nghề, 
say sưa với công tác giảng dạy, tập trung đầu 
tư cho chuyên môn, tìm mọi biện pháp để có 
những giờ giảng dạy tốt trên lớp. Nhiều giáo viên 
đã cố gắng vượt qua những khó khăn về cơ sở 
vật chất, về đời sống để sáng tạo các hình thức 
tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học 
theo hướng tích cực, tìm cách truyền cho người 
học những cảm hứng trong giờ học. Đối với việc 
giảng dạy các môn lý luận chính trị, nhà trường 
đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn, sinh 
hoạt chuyên đề, hội thảo về đổi mới phương 
pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin 
vào trong dạy học, bổ sung thêm nguồn tư liệu 
dạy học, tổ chức hội thảo, viết tài liệu chuyên 
sâu... Những hoạt động chuyên môn đó ít nhiều 
đã đạt hiệu quả bước đầu. Nhiều giờ học các 
môn lý luận chính trị đã diễn ra sinh động, hấp 
dẫn hơn, người học tích cực làm việc, không 
khí học tập sôi nổi, hứng thú hơn. Việc đổi mới 
phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị 
đã chuyển theo hướng từ dạy và học thụ động 
sang dạy và học tích cực, giáo viên không còn 
đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến 
thức mà trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng 
dẫn các hoạt động học tập, hoặc theo nhóm nhỏ 
để người học tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, 
chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 
thái độ theo yêu cầu của chương trình. Để thực 
hiện điều này, trong quá trình đổi mới phương 

pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị tại 
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã thực 
hiện theo hướng đổi mới các phương pháp dạy 
học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại… 
kết hợp với nhiều phương pháp dạy học hiện đại 
như phương pháp giải quyết vấn đề, phương 
pháp dạy học cùng tham gia, phương pháp 
hướng dẫn tự học…, qua đó đạt được nhiều tín 
hiệu tích cực từ học viên.

Tuy nhiên trong thực tế, phần lớn số 
học viên khi đọc sách hoặc nghe giảng trên lớp 
không biết cách tự ghi chép để lưu thông tin, lưu 
kiến thức trọng tâm vào trí nhớ của mình mà chỉ 
chú tâm chép những nội dung giáo viên cho ghi 
theo hình thức tiếp thu “đọc – chép”, “chiếu – 
chép” nhàm chán và gây ra sự tiếp thu một cách 
thụ động, kém hiệu quả nơi người học, dẫn đến 
kết quả học tập chưa cao. Chẳng hạn, khi học 
các môn lý luận chính trị, năm học 2012 – 2013, 
chỉ có 2,9% đạt loại giỏi, 28,34% học viên đạt 
kết quả khá; năm học 2013 – 2014, chỉ có 3,9% 
học viên đạt loại giỏi, 33,26% học viên đạt loại 
khá. Trong đó, vẫn có một số học viên không 
có hứng thú với các môn học lý luận chính trị, 
một số khác học rất chăm chỉ nhưng vẫn kết 
quả vẫn chưa cao. Các học viên này thường chỉ 
học bài nào biết bài ấy, học phần sau đã quên 
phần trước và không biết liên kết các kiến thức 
với nhau, không biết vận dụng kiến thức đã học 
trước đó vào những phần sau, cô lập nội dung 
các bài, các môn mà thiếu sự liên hệ, thiếu sự hệ 
thống, việc học đơn thuần chỉ là một cách máy 
móc mà chưa đạt được yếu tố kỹ năng, thái độ 
sau mỗi bài học.

Trước yêu cầu trên, việc đổi mới phương 
pháp giảng dạy cần phải sử dụng kết hợp nhiều 
cách thức khác nhau nhằm đạt mục tiêu chương 
trình môn học; song, với nội dung bài trao đổi 
này nhằm giải quyết những bất cập trên, tác giả 
xin được đi sâu trao đổi về việc sử dụng một 
phương pháp với một cách tiếp cận mới: sử dụng 
sơ đồ tư duy trong việc giảng dạy, học tập các 
môn lý luận chính trị tại Trường Cao đẳng Cảnh 
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sát nhân dân II.
Vậy, sơ đồ tư duy là gì? Nó có những ưu 

điểm gì nổi trội? Cách sử dụng sơ đồ tư duy ứng 
dụng cho môn học giáo dục chính trị trong  việc 
dạy của giáo viên và việc học của học viên như 
thế nào? Sử dụng nó cần chú ý điều gì?

Trước hết, sơ đồ tư duy (hay còn gọi 
là bản đồ tư duy) là phương pháp sử dụng tổ 
hợp những từ khóa, đường nét, màu sắc, hình 
ảnh như là một kỹ thuật minh họa phù hợp với 
chức năng bộ não, giúp con người khai thác 
tiềm năng của bộ não1. Trong đó, từ khóa là nội 
dung, đường nét là sự liên hết, màu sắc gây sự 
chú ý và hình ảnh là sự gợi nhớ, liên tưởng. Tổ 
hợp các nội dung trên hình thành một công cụ tổ 
chức tư duy hiệu quả giúp chủ thể nhận thức rút 
ngắn thời gian ghi chép, tiếp cận nội dung kiến 
thức, cải thiện sự sáng tạo, nâng cao khả năng 
ghi nhớ, mở rộng và đào sâu các ý tưởng, tăng 
tính linh hoạt và hiệu quả trong tiếp thu.

Sơ đồ tư duy chú trọng tới hình ảnh, màu 
sắc, với các nhánh tạo sự liên tưởng. Đây là 
công cụ đồ họa nối các hình ảnh có liên hệ với 
nhau, vì vậy có thể vận dụng sơ đồ tư duy vào 
hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức 
sau mỗi tiết học giúp giáo viên có thể hệ thống 
bài giảng của mình theo một tiến trình đã được 
định trước nhằm hướng đến giải quyết mục tiêu 
của bài học hoặc giúp học viên ôn tập, hệ thống 
hóa kiến thức sau mỗi nội dung được tiếp thu. 
Sử dụng sơ đồ tư duy là một phương pháp, một 
cách thức phù hợp trong nhiều hoàn cảnh, nhiều 
tình huống sư phạm cũng như sử dụng nhằm 
ghi nhớ và tiếp cận thông tin. Nói cách khác, 
khi dạy học các môn lý luận chính trị, phương 
pháp sử dụng sơ đồ tư duy mang lại 2 ưu điểm 
lớn như sau:

Thứ nhất, Trong quá trình giảng dạy các 
môn lý luận chính trị, giáo viên có thể sử dụng 
sở đồ tư duy trong việc kiểm tra kiến thức cũ, 
dạy kiến thức của bài mới, tổng kết bài, tổng 
kết chương. Bằng phương pháp này giúp giáo 
viên hệ thống được bài giảng, giới thiệu và trình 

diễn bài giảng sinh động, gần gũi hơn. Sử dụng 
sơ đồ tư duy giúp giáo viên nhấn mạnh những 
điểm chính trong bài bài giảng, qua đó làm nổi 
bật các kiến thức cần truyền tải theo định hướng 
của giáo viên một cách có hệ thống. Đồng thời, 
đây cũng là phương pháp có hiệu quả nhằm tạo 
sự liên kết giữa các kiến thức lý luận chính trị 
đã dạy với các kiến thức mới theo một tiến trình 
được định sẵn.

Thứ hai, trong quá trình học các môn lý 
luận chính trị, sử dụng sơ đồ tư duy giúp học 
viên tăng khả năng nhớ bài, tiết kiệm thời gian 
khi học bài sắp xếp kiến thức một cách riêng, dễ 
hiểu, dễ nhớ, kích thích trí tưởng tượng, tăng tính 
sáng tạo. Sử dụng sơ đồ tư duy giúp học viên rút 
ngắn thời gian tiếp cận các thông tin quan trọng, 
bởi lẽ các thông tin từ trong bài giảng, giáo trình 
nằm trong những câu, đoạn văn có những từ 
thứ yếu tạo thành câu văn hoàn chỉnh nhưng lại 
không chứa đựng nội dung, không cần thiết cho 
việc ghi nhớ (chiếm 60 – 80% tổng số từ). 

 Bên cạnh đó, một số kết quả nghiên cứu 
cho thấy bộ não của con người sẽ hiểu sâu, nhớ 
lâu và in đậm cái mà do chính mình tự suy nghĩ, 
tự viết, vẽ ra theo ngôn ngữ của mình vì vậy việc 
sử dụng sơ đồ tư duy giúp học viên học tập một 
cách tích cực, huy động tối đa tiềm năng của bộ 
não, giúp học viên chủ động hơn trong quá trình 
tiếp cận với nội dung bài học, tạo được hứng thú 
cho học viên. Chính vì lẽ đó, phương pháp này 
còn giúp học viên nâng cao khả năng suy luận 
logic, trí tưởng tượng, óc sáng tạo khi liên kết 
các từ khóa quan trọng theo những quy tắc riêng 
của từng học viên, đồng thời giúp học viên lưu 
giữ kiến thức trong trí nhớ được lâu hơn, ghi nhớ 
nhanh hơn so với các phương pháp khác.

Để sử dụng sơ đồ tư duy cho môn học lý 
luận chính trị, có thể thực hiện theo các bước:

- Bước thứ nhất: xác định từ khóa chủ đề 
và vẽ chủ đề ở trung tâm.

- Bước thứ hai: tìm các từ khóa chính, 
viết các tiêu đề trên nhánh chính theo chiều kim 
đồng hồ.
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- Bước thứ ba: trong từng nhánh chính, 
vẽ thêm các nhánh phụ và các chi tiết hỗ trợ, 
các hình ảnh liên quan.

Ví dụ: Đến nội dung Quy luật thống nhất 
và đấu tranh giữa các mặt đối lập (quy luật mâu 
thuẫn) trong chương 2: Phép Biện chứng duy vật 
– Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin:

Bước 1: xác định từ khóa chủ đề là “Quy 
luật mâu thuẫn”.

Bước 2: Bắt đầu từ từ khóa “quy luật 
mâu thuẫn”, xác định các từ khóa phụ trong 
các nhánh phụ là: “vị trí, vai trò”, “khái niệm”, 
“nội dung”, “ý nghĩa phương pháp luận”.

Bước 3: Trong từng nhánh chính, tìm từ 
khóa phụ. Chẳng hạn, trong nhánh “vị trí, vai 
trò”, vẽ hai nhánh phụ: “1 trong 3”, “hạt nhân 
phép biện chứng” +“nguồn gốc sự phát triển”.

Sơ đồ tư duy là công cụ hữu ích giúp 
giảng viên có thể hệ thống được bài giảng, giúp 
học viên ôn tập, nắm bài một cách hoàn chỉnh. 
Có thể sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn 
lý luận chính trị trong các trường hợp cụ thể sau:

1. Việc sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng 
dạy nội dung mới trong giờ giảng lý thuyết

Giáo viên đưa ra từ khóa (nội dung chính) 
của bài, trình tự tiến hành bài giảng như những 
tiết học thông thường và sử dụng sơ đồ tư duy 
làm phương tiện hỗ trợ. Thông qua các hoạt 
động phát vấn, thuyết giảng, giáo viên lần lượt 
cung cấp từng nội dung kiến thức của bài, vẽ sơ 
đồ tư duy đối với từng nội dung theo tiến trình đã 
định trước. Khi sử dụng phương tiện hỗ trợ như 
máy chiếu, giảng đến phần nội dung nào, giáo 
viên cho phần sơ đồ thuộc nội dung ấy xuất hiện 
sau khi đã chuẩn bị từ trước. Như vậy đến cuối 
bài, giáo viên đã cùng với học viên hình thành 
được sơ đồ tư duy bài học một cách đầy đủ và 
sinh động.

Ví dụ: Khi giảng nội dung “a. Phạm 
trù vật chất” trong Mục 1 - Phần II – Chương 
I – Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin, giáo viên cung cấp từ khóa 

là “a. Phạm trù vật chất”:
- Giảng đến định nghĩa, giáo viên cho 

xuất hiện phần nhánh chính “Định nghĩa”.
- Giảng đến nội dung định nghĩa, giáo 

viên cho xuất hiện phần nhánh chính “Nội 
dung”. Đến từng vấn đề trong nội dung, giáo 
viên tiếp tục cho xuất hiện nội dung 1, nội dung 
2, nội dung 3 với các kiến thức lần lượt theo thứ 
tự trình giảng.

2. Việc sử dụng sơ đồ tư duy trong tổng 
kết mục, tổng kết bài, tổng kết chương, tổng 
kết môn học

Sau mỗi phần, mỗi bài học, giáo viên sử 
dụng mô hình sơ đồ tư duy để tóm tắt các kiến 
thức đã học một cách có hệ thống, có sự liên kết 
giữa các phần nhằm giúp học viên có cái nhìn 
tổng quan về phần học, bài học, từ đó có sự liên 
kết với các phần đã học từ trước và phần sẽ học 
sau này. Việc làm này sẽ giúp học viên dễ ôn 
tập, xem lại kiến thức khi cần một cách nhanh 
chóng, dễ dàng.

Ví dụ: Khi học xong chương I: Chủ nghĩa 
duy vật biện chứng – học phần: Những nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, giáo viên 
tổng kết chương với những kiến thức cơ bản học 
viên cần nhớ theo sơ đồ minh họa:

Sơ đồ 1: Theo các mục trong chương trình
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Sơ đồ 2: Theo nội dung trọng tâm:

3. Việc sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ 
thảo luận

Qua các chủ đề thảo luận giáo viên đã giao 
từ trước, học viên có thời gian chuẩn bị ở nhà 
theo mô hình sơ đồ tư duy trên cơ sở các nội 
dung đã được hướng dẫn: 

Học viên xác định từ khóa để nêu kiến thức 
của bài mới rồi vẽ sơ đồ tư duy, tự tìm các từ 
khóa liên quan để hoàn thiện sơ đồ tư duy. Qua 
đó, giúp học viên năm được kiến thức bài học 
một cách dễ dàng và thuyết trình thảo luận một 
cách hiệu quả hơn. Đồng thời, trên cơ sở sơ đồ 
tư duy của học viên, giáo viên định hướng mở 
rộng hoặc đi sâu làm rõ nội dung của câu hỏi 
theo sơ đồ tư duy của học viên để giúp học viên 
hoàn thiện sơ đồ và nắm kiến thức tốt hơn.

4. Việc sử dụng sơ đồ tư duy trong việc 
học tập, củng cố kiến thức của học viên

Học viên có thể sự dụng sơ đồ tư duy như một 
phương pháp học tập tích cực nhằm tìm hiểu bài 
mới, củng cố kiến thức đã học, qua đó giúp xâu 
chuỗi các kiến thức một cách có hệ thống và 
hợp logic để tăng khả năng ghi nhớ, hiểu kiến 
thức cũ, nắm bắt kiến thức mới. Qua đó, giúp 
học viên phát triển khả năng tư duy lôgic, củng 
cố khắc sâu kiến thức, kĩ năng ghi chép.

Việc học viên tự vẽ sơ đồ tư duy theo mạch 
logic của mình trên cơ sở hướng dẫn của giáo 
viên giúp tóm gọn nội dung kiến thức trong 
những sơ đồ dễ nhớ, dễ học, xác định khả năng 
nắm bắt kiến thức của học viên đến đâu, trên 
mỗi sơ đồ tư duy thể hiện rõ cách hiểu, cách 
trình bày kiến thức của từng học viên và sơ đồ tư 
duy do học viên tự thiết kế sẽ thuận lợi cho việc 
học tập, củng cố kiến thức trong thời gian dài 

một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Ví dụ: Học viên có thể tự làm sơ đồ tư duy 

về nội dung “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội” trong Chương 2: Tư tưởng Hồ 
Chí Minh (Học phần Giáo dục chính trị - trình độ 
Trung cấp) như sau:

Việc áp dụng phương pháp sử dụng sơ đồ 
tư duy vào dạy học nói chung và dạy học nói 
chung và dạy học các môn lý luận chính trị có 
rất nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, việc phân phối 
thời gian và điều tiết bài giảng không hợp lý có 
thể gây giảm hiệu quả bài giảng, học viên khi sử 
dụng dễ sa vào tình trạng vẽ và trang trí sơ đồ 
tư duy mà không tập trung vào hoàn thiện kiến 
thức. Đồng thời, đòi hỏi học viên phải luôn tích 
cực, chủ động xây dựng sơ đồ tư duy thể hiện 
mạch logic kiến thức của bản thân.

Như vậy, muốn vận dụng hiệu quả phương 
pháp này, giáo viên phải chú ý một số yêu cầu:

Thứ nhất, phải nắm chắc kiến thức về bài 
giảng, có kỹ năng vẽ sơ đồ tư duy một cách 
thành thạo.

Thứ hai, phải biết lựa chọn nội dung bài 
giảng sử dụng sơ đồ tư duy, khuyến khích học 
viên sử dụng phương pháp này đồng thời nêu 
gương học viên sử dụng sơ đồ tư duy hợp lý.

Thứ ba, kết hợp với các phương pháp, hình 
thức dạy học khác để tăng hiệu quả bài học.

Có thể thấy rằng sẽ là không thể nếu tìm 
một phương pháp, một cách thức nào mang tính 
hoàn hảo để áp dụng cho mọi hoàn cảnh, mọi 
môn học, mọi bài học; việc sử dụng sơ đồ tư duy 
có hiệu quả hay không còn tùy thuộc vào từng 
tình huống, từng mục đích của giáo viên. Đây 
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cũng chỉ là một phương pháp trong giảng dạy, 
do đó để đạt hiệu quả, giáo viên phải sử dụng 
sơ đồ tư duy kết hợp với các phương pháp dạy 
học tích cực khác như vấn đáp gợi mở, thuyết 
trình,… đặc biệt trong điều kiện dạy học đòi hỏi 
phải đổi mới phương pháp dạy học các môn lý 
luận chính trị trong giai đoạn hiện nay. Vì lẽ 
đó, mỗi giáo viên trong từng nội dung, từng tiết 
giảng cần phối hợp nhiều phương pháp nhằm 
mang lại hiệu quả tốt nhất cho hoạt động giảng 
dạy của mình./.
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