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MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC
CỦA HỌC VIÊN QUỐC TẾ Ở HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN HIỆN NAY
Lê Thị Ngọc Bích - Học viện An ninh nhân dân
Ngày nhận bài: 04/4/2019; ngày chỉnh sửa: 06/5/2019; ngày duyệt đăng: 15/5/2019.
Absatrct: Currently, the People's Security Academy performs the task of international cooperation,
helping Lao People's Democratic Republic train police officers to maintain political security, social order
and safety. The management of self-study activities of international students at the People's Security
Academy is now an important stage in implementing international cooperation tasks in training, helping
other country train people’s security staffs who have enough quality and competency to meet the mission
requirements in the current situation. In the article, we study and propose some solutions to manage selfstudy activities of international students at the People's Security Academy today.
Keywords: Self-study, international student, people's security, scientific research.
1. Mở đầu
Học viện An ninh nhân dân (ANND) là trung tâm đào
tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành Công an nhân
dân với các cấp học từ trình độ trung cấp, đại học đến thạc sĩ,
tiến sĩ với 12 chuyên ngành đào tạo. Trong quá trình đào tạo,
Học viện thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, giúp nước Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào đào tạo cán bộ công an làm nhiệm
vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Học viên
(HV) quốc tế đào tạo ở Học viện ANND chủ yếu đến từ Lào
thông qua Nghị định thư hợp tác giữa hai nước, được tuyển
chọn và học ngôn ngữ tại các trường văn hóa của Bộ Công
an, cử tuyển về học tập tại Học viện. Trong quá trình hợp tác
đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã có nhiều cố
gắng trong đổi mới quá trình đào tạo, coi trọng bồi dưỡng kiến
thức và khả năng, năng lực tự học của HV.
Bài viết nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lí hoạt
động tự học của HV quốc tế ở Học viện ANND hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Hoạt động tự học của học viên quốc tế ở Học viện An
ninh nhân dân hiện nay
Hoạt động tự học của HV quốc tế ở Học viện ANND là
hình thức học tập sáng tạo của HV quốc tế; trong đó, HV quốc
tế bằng vốn ngôn ngữ tiếng Việt tích cực tự tổ chức, tự chỉ
đạo hoạt động học tập của mình nhằm lĩnh hội, củng cố và
vận dụng các kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo và định hướng thái độ
của bản thân.
Tự học của HV quốc tế ở Học viện ANND là một hình
thức tổ chức dạy học cơ bản, có vai trò, vị trí riêng và có mối
quan hệ chặt chẽ với các hình thức tổ chức dạy học khác.
Những nét đặc sắc của quá trình tự học này là xen kẽ và chi
phối vào tất cả các hình thức tổ chức dạy học khác và phát
huy được tối đa nội lực của chủ thể nhận thức. Các hình thức
hoạt động tự học của HV quốc tế ở Học viện ANND gồm:
- Xử lí thông tin của bài giảng: Trước khi nghe bài giảng
mới, HV phải chủ động xem và đọc với tài liệu, như: đọc các

đề cương bài giảng, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham
khảo hoặc nghiên cứu các đồ dùng phương tiện dạy học... Sau
khi nghe giảng, HV cần bổ sung, chỉnh lí các thông tin đã
được nghe, ghi ở trên lớp cho hoàn thiện. Đồng thời, tìm mối
liên hệ với các nội dung trước, hệ thống khái quát, xử lí và
chuyển hóa thông tin theo ý hiểu và cách diễn đạt của mình
để nắm chắc nội dung học tập.
- Tự đọc sách, tài liệu tham khảo, tự nâng cao khả năng
ngôn ngữ: Đây là hình thức tự học cơ bản của HV quốc tế,
bởi khi lên lớp giảng viên chủ yếu định hướng, giải thích
những khó khăn, vướng mắc trong học tập theo nội dung môn
học. Vì vậy, HV quốc tế phải tăng cường đọc sách, tài liệu,
đối chiếu với ngôn ngữ của họ để hiểu về các thuật ngữ
chuyên ngành.
- Tự nghiên cứu, rèn luyện nghiệp vụ theo chuyên ngành
đào tạo: Đây là hình thức tự học cơ bản đối với HV quốc tế,
bởi học các môn chuyên ngành đối với họ thì thời gian trên
lớp là không đủ.
- Tự học thông qua các phương tiện kĩ thuật hiện đại:
Ngày nay, khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ,
thông tin tri thức gia tăng nhanh chóng, vì vậy, sử dụng các
phương tiện kĩ thuật hiện đại để tăng cường và nâng cao chất
lượng tự học là một tất yếu khách quan. Các phương tiện dạy
học hiện đại, công nghệ nghe nhìn và các công nghệ khác sẽ
tạo ra nhiều cơ hội, nhiều nguồn thông tin để người học tiếp
nhận. Các dạng thông tin điện tử, thư viện điện tử, đĩa CDROM, VCD đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp
thông tin khoa học. Tự học hiện nay vẫn cần phải biết tiếp
nhận và xử lí thông tin chủ động, sáng tạo và thường xuyên
bổ sung, cập nhật làm hiện đại hoá tri thức của mình.
- Kết hợp thực hiện các hình thức học tập khác (giải các
bài tập, chuẩn bị đề cương thảo luận, seminar, chuẩn bị cho
việc thí nghiệm, thực hành diễn tập, thực tập, ôn luyện, kiểm
tra, thi...). Hình thức này buộc HV phải nắm vững các tri thức
lĩnh hội được qua nghe giảng, nghiên cứu tài liệu, thực hành,
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thực tập... Trên cơ sở đó, hệ thống hoá, khái quát hoá, đi sâu
vào những vấn đề cơ bản của nội dung học tập ở trình độ cao
hơn, để thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học; đồng thời, phát
triển tư duy sáng tạo và rèn luyện cho mình phương pháp tư
duy nghiên cứu khoa học.
2.2. Yêu cầu đổi mới giáo dục và những vấn đề đặt ra đối
với hoạt động tự học của học viên quốc tế ở Học viện An
ninh nhân dân
2.2.1. Đổi mới đồng bộ, toàn diện các thành tố của quá trình
đào tạo ở nhà trường
- Đổi mới mục tiêu đào tạo: Đào tạo cán bộ công an cho
các nước trong khu vực là một trong những nhiệm vụ quốc tế
và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Vì
vậy, các trường đại học Công an nhân dân nói chung và Học
viện ANND nói riêng phải xác định, đề cao trách nhiệm trong
thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Quá trình hợp tác đào tạo quốc
tế, cần được quản lí toàn diện HV, tập trung đưa HV vào nền
nếp hoạt động chung như HV Việt Nam.
- Đổi mới nội dung đào tạo: Giảng viên giảng theo định
hướng tự học.
- Đổi mới phương pháp dạy học: Các phương pháp dạy
học phải được đổi mới đồng bộ theo hướng giảng dạy tích
cực, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của
người học. Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương xác định: “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, kĩ năng, phát triển năng lực” [1]. Như vậy,
các phương pháp dạy học cần phát huy tính tích cực, chủ
động, dạy cho HV cách nghĩ, cách sáng tạo và khả năng tự
học ở mọi lúc, mọi nơi.
- Yêu cầu đổi mới về hình thức đào tạo: Nghị quyết số 29NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương cũng xác định:
“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” [1]. Như vậy, hình thức học
trên lớp không phải là chủ yếu mà đòi hỏi giảng viên trong
Trường phải tăng cường các hoạt động tự nghiên cứu, hoạt
động ngoài giờ lên lớp.
2.2.2. Đổi mới cơ chế quản lí giáo dục
Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung
ương đã xác định: “Hoàn thiện cơ chế quản lí cơ sở GD-ĐT
có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam” [1]. Vì vậy, quá trình thực
hiện hợp tác quốc tế trong đào tạo, công tác quản lí HV quốc
tế là yêu cầu cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc
tế. Đổi mới cơ chế quản lí giáo dục đối với các cơ sở giáo dục
có yếu tố nước ngoài phải tuân thủ những quy định chung
trong quan hệ quốc tế về GD-ĐT của quốc gia; đồng thời chú
ý đến tình hình cụ thể của mỗi địa phương để có chiến lược,
quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống của nhà trường một
cách hợp lý; ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm

pháp luật điều tiết kịp thời, phù hợp quy luật khách quan đối
với quá trình xây dựng, phát triển của nhà trường.
2.2.3. Đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo
Để đáp ứng được yêu cầu của đổi mới thi, kiểm tra, đánh
giá kết quả đào tạo nên cần phải tăng cường hoạt động tự học
của HV. Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung
ương đã xác định: “Đánh giá kết quả đào tạo đại học theo
hướng chú trọng năng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật,
đổi mới kiến thức; đạo đức nghề nghiệp; năng lực nghiên cứu
và ứng dụng khoa học và công nghệ; năng lực thực hành,
năng lực tổ chức và thích nghi với môi trường làm việc” [1].
Vì vậy, để có những năng lực nhất định, mỗi HV phải tăng
cường tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện theo mục tiêu yêu
cầu đào tạo.
2.2.4. Hợp tác quốc tế trong giáo dục
Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung
ương đã xác định: Chủ động hội nhập quốc tế về GD-ĐT trên
cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm định hướng xã hội
chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của
dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá và thành tựu
khoa học, công nghệ của nhân loại. Hoàn thiện cơ chế hợp tác
song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế về
GD-ĐT. Vì vậy, đào tạo cán bộ cho lực lượng CAND Lào là
hướng hợp tác, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, truyền thống của
cả hai nước.
2.3. Một số biện pháp quản lí hoạt động tự học của học viên
quốc tế ở Học viện An ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu đổi
mới giáo dục
Quản lí hoạt động tự học của HV quốc tế ở Học viện
ANND là phương thức của giảng viên, cán bộ quản lí sử dụng
tổng hợp các tác động quản lí để tổ chức, điều khiển hoạt động
nhận thức của HV trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học
tập ở trường theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo đề ra.
Thực chất, quản lí hoạt động tự học của HV là những tác
động quản lí có tổ chức, có mục đích, kế hoạch của chủ thể
quản lí đến đối tượng quản lí; nhằm phát huy tính chủ động,
tích cực, tự giác, sáng tạo của người học để tìm tòi, nghiên
cứu, lĩnh hội tri thức, rèn luyện kĩ năng, hình thành, phát triển,
hoàn thiện phẩm chất nhân cách theo mục tiêu yêu cầu đào
tạo. Mục tiêu quản lí là phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ, sự
năng động, sáng tạo, tính tích cực hoá đối tượng quản lí; nhằm
nâng cao chất lượng hoạt động tự học, tự nghiên cứu, hoàn
thiện phẩm chất, nhân cách của HV; đúc rút những kinh
nghiệm quản lí hoạt động tự học hiệu quả, góp phần nâng cao
chất lượng GD-ĐT.
Chủ thể quản lí là Phòng Quản lí HV, chủ nhiệm các lớp
HV quốc tế; các cơ quan chức năng, khoa; đội ngũ giảng viên,
cán bộ quản lí giáo dục; các tập thể HV và sự tự quản lí của
từng HV. Đối tượng quản lí là những HV, tập thể HV và hoạt
động tự học của họ chịu sự tác động, điều khiển, quản lí của
chủ thể quản lí trong suốt quá trình đào tạo. Như vậy, HV và
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tập thể HV vừa là khách thể, vừa là chủ thể trong quá trình tổ
chức quản lí hoạt động tự học của mình. Điều đó đặt ra yêu
cầu khách quan về mục tiêu, kế hoạch, nội dung, phương
pháp, thời gian và không gian quản lí để xác định các biện
pháp quản lí khoa học, khả thi, phù hợp.
Quản lí hoạt động tự học của HV quốc tế ở Học viện
ANND đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục là hệ thống tác
động của chủ thể quản lí đến hoạt động tự học nhằm làm cho
hoạt động này đi vào nền nếp, có chất lượng, hiệu quả, thực
hiện mục tiêu đào tạo đã đặt ra. Vì vậy, để quản lí hoạt động
tự học của HV quốc tế ở Học viện ANND đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục, cần thực hiện tốt các biện pháp sau:
2.3.1. Tổ chức hướng dẫn cho học viên quốc tế ở Học viện An
ninh nhân dân xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học
Quản lí hoạt động tự học trên cơ sở các văn bản quy định
và quản lí thông qua kế hoạch tự học của HV là biện pháp
quản lí hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhà trường chưa
có các loại văn bản mang tính pháp quy, thống nhất để giúp
cho các chủ thể quản lí thực hiện các thao tác trong quản lí
hoạt động tự học của HV; tránh được cách quản lí chung
chung hoặc rơi vào những công việc cụ thể, bao biện, thiếu
minh bạch và lúng túng trong tổ chức, điều hành.
2.3.2. Chỉ đạo đội ngũ giảng viên giảng dạy theo hướng định
hướng nội dung và phương pháp tự học cho học viên
Chủ thể quản lí việc thực hiện kế hoach tự học của HV là
đội ngũ cán bộ quản lí HV và giảng viên của nhà trường,
thường xuyên trực tiếp nhất là chủ nhiệm các lớp HV quốc tế.
Trong quản lí hoạt động tự học, năng lực quản lí của cán bộ
quản lí và giảng viên là nhân tố trực tiếp quyết định chất lượng
quản lí hoạt động tự học của HV. Cán bộ quản lí và giảng viên
là lực lượng thiết kế, tổ chức thực hiện các quyết định quản lí,
trực tiếp chỉ đạo, điều khiển hoạt động tự học của HV trong
quá trình đào tạo. Vì vậy, kết hợp vai trò chỉ đạo tự học của
giảng viên và công tác quản lí của cán bộ trong quản lí hoạt
động tự học của HV là biện pháp cơ bản xuyên suốt, có ý
nghĩa quyết định trong quá trình nâng cao chất lượng tự học
của HV, đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn đặt ra.
2.3.3. Phát huy vai trò tích cực của học viên quốc tế trong tự
học, tự bồi dưỡng kĩ năng xây dựng kế hoạch
Mỗi HV phải biết tự xây dựng cho mình kế hoạch học
tập: Trước khi làm bất cứ việc gì cũng nên có kế hoạch để xác
định điều gì nên làm trước, điều gì làm sau. Nếu bỏ ra 1 giờ
để xây dựng kế hoạch sẽ tiết kiệm được 3 giờ khi thực hiện
nó, mặt khác, nếu không có kế hoạch thì không làm chủ được
thời gian, nhất là khi có những tình huống đột xuất xảy ra.
2.3.4. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cho hoạt động
tự học của học viên quốc tế
Đối với các học viện, trường đại học CAND nói chung,
Học viện ANND nói riêng, hoạt động tự học của HV diễn ra
trong môi trường kỉ luật nghiêm minh, đặt dưới sự quản lí trực
tiếp của cán bộ hệ, tiểu đoàn, lớp, đại đội... Hoạt động tự học

của HV phải bố trí sắp xếp trong sự phối hợp, xen kẽ hợp lí
với các hoạt động công an và thực hiện các chế độ nền nếp
theo quy định của điều lệnh ngành công an, đảm bảo phù hợp
với điều kiện và phương tiện của nhà trường. Trong điều kiện
đó, những tác động của môi trường GD-ĐT tới hoạt động tự
học của HV là rất lớn, sự tác động này gắn bó hữu cơ với tính
trội của yếu tố “hoạt động” trong tự học mang tính sáng tạo,
linh hoạt của HV, do đó cần phải tạo lập môi trường thuận
lợi cho tự học của HV.
3. Kết luận
Tự học, tự đào tạo là mục đích của quá trình GD-ĐT, là
phương thức tạo ra chất lượng thực sự lâu bền của quá trình
GD-ĐT. Vì vậy, cần phải phát huy tính chủ động, sáng tạo
trong tự học của HV là chính; trong đó, công tác quản lí là một
yếu tố quan trọng tác động nhằm tăng hiệu quả của hoạt động
tự học. Quản lí hoạt động tự học của HV quốc tế ở Học viện
ANND hiện nay là một khâu quan trọng trong thực hiện nhiệm
vụ hợp tác quốc tế trong đào tạo, giúp các nước bạn đào tạo đội
ngũ cán bộ ANND có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đây là quá trình đòi hỏi các
chủ thể phải sử dụng tổng hợp các tác động quản lí vào hoạt
động tự học của HV nhằm đạt được kết quả học tập cao nhất;
góp phần vào việc rèn luyện nhân cách, tác phong của người
cán bộ, sĩ quan an ninh theo mục tiêu đào tạo.
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