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1. TAI SAO CAN QUAN TÂM NHIÉU HON DÊN VAN DÉ 
TV HOC Ô BAC DAI HOC? 

Nhiéu ly do giài thich viêc eàn chu trong hdn nùta dê'n vâ'n dé này: 

-Hiên nay trong giâo hoc phâp ngUdi ta ndi nhiéu dê'n viêc lày 
ngudi hoc làm trung tâm. Tâ't eà quâ trinh day va hoc phài dUdc xuàt 
phât tiï ngUdi hoc. Hdn nûfa, câc cap dd sàn xuàt dâ thay doi, eàng ngày 
ta eàng phài làm viêc nhiéu theo nhdm nhd va nhu vây ta phài nàm 
dUde câc phudng tien giao tiê'p giîîa câc thành viên cùa ddn vi ciing nhU 
giûta ddn vi vdi câc ddn vi khâc, va vdi eà hé thd'ng trên toàn càu. Vây 
ngUdi hoc khdng nhùng chî phài nàm bat dUdc kï thuât c h u y ^ mon 
ma edn eàn phài biét giao tiép, biét thu thâp thdng tin va biê't sâa 
doi, dieu ehînh minh cho phvi hdp tinh hinh va nhiêm vu mdi, dong 
thdi phât trién khà nàng làm viêc ddc lâp trong sU hdp tâc vdi nhûng 
ngUdi khâc. 

Ngoài ra, eàng ngày xâ hôi eàng ddi hôi con ngUdi phài cd nhiéu 
ky nàng; do vây nhà trUdng khdng thé chî eung eâ'p kié'n thûe cho 
ngUdi hoc ma edn phài dào tao ho biét van dung kié'n thûe trong câc 
dieu kiên, tinh bud'ng khâc nhau; tao cho ho cd khà nàng làm viêc doc 
lâp va phât trién d ho khà nàng tu thu thâp cho minh thdng tin, lUa 
chon thdng tin, khà nàng thUdng thuyét v.v... dé cd thé tu xoay xà 
trong moi tinh bud'ng, va tu dâp ûng vdi tinh bud'ng mdi. 

Su ra ddi cùa Internet dà dân dén bùng no câc nguon kié'n thûe, 
dê'n khà nàng giao tiép giûa câc câ nhân thude câc nén van hda khâc 
nhau. Do dd sinh viên khdng thé dûng ngoài viêc toàn càu boa va câc 
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trao doi vàn hda dang dien ra hàng ngày. Van de là phài làm cho ho 
hiéu câc quan niêm, câc thâch thûe, câc nguy cd dang chd ho phia 
trUdc, dé giûp ho cd câeh nhîn phé phân dd'i vdi eâe thdng tin trên 
mang. Dong thdi ta cùng phài tao cho ho cd khà nàng dânh giâ dUdc 
dd tin cây cùa thdng tin va tinh khoa hoc cùa nd dé ho nhân thûe dUdc 
câi tôt va loai bd eâi xâ'u. 

Hiên nay viêc day va hoc d bac dai hoc chua cd nhiéu khâc biét so 
vdi cdng viêc này ô trUdng pho thdng. Vân là thày lên Idp, sinh viên 
nghe giàng roi vé nhà làm bài tâp. ChUdng trinh hoc dành cho sinh 
viên chù yéu dUa vào bài giàng trên Idp cùa thày. Ciing cd mot phàn 
sâeh tham khào nhung tài lieu tham khào thUdng thié'u, va khdng da 
dang.Vî vây, sinh viên râ't thu ddng trong viêc hoc, thUdng chi hoc dé 
ddi phd vdi ky thi hét mon, hoac hét khda hoc, hdn nûfa, yéu càu cùa 
dé kiêm tra da phàn là ddi hdi sinh viên nhàe lai bài giàng, chUa cd 
phân lien quan dê'n phân kich thich va kiém tra cdng viêc cùa eâ nhân 
hoac nhdm. Do viêc day va viêc hoc nhU vây cho nén viêc dùng "phao" 
là khdng trânh kbdi. Chûng toi thién nghî, dé sinh viên phât huy dUde 
khà nàng nàng ddng, sang tao thUe sU trong hoc tâp thi mot trong 
nhiîng yéu càu ddi vdi ho là cd dUde khà nàng tu hoc. 

2. THÊ NÀO LÀ Tir HOC? 

Theo giâo su Louis Porcher, giâo sU Khoa Su pham TrUdng Dai 
hoc Su pham SORBONNE III thi dây là khà nàng tu dieu chînh câeh 
hoc cùa ngUdi hoc cho phii hdp vdi dieu kiên, chUdng trinh, trinh dd 
cùa minh. NgUdi hoc tu dinh ra mue dieh, va tu chon mot phUdng thûe 
làm viêc cho mînh trong sd' câc phUdng thûe ma thây giâo dUa ra dé 
dat dUdc két quà mong mud'n hoac chUdng trinh yéu càu. NgUdi ta 
ciing eo thé goi dây là viêc tU chî dao dé hoc cho dûng hudng. Ddi vdi 
ngUdi hoc, hoc khdng chi cd nghîa là biét va hiéu ma hoc cd nghîa là 
biét phân tieh, tdng hdp, dânh giâ, âp dung khéo léo, câc kï nàng, kî 
thuât gid'ng nhU hoc mot nghé vây. Vdi câeh làm này, ngUdi thây 
khdng mât di vi tri cao qui cùa minh dô là truyén dat kiên thûe ma 
trâi lai thây cd nhiêm vu kich thich khà nàng tim toi sang tao chû 
khdng phài làm chue nàng cung eâ'p kié'n thûe. Nhiêm vu cùa thày 
là làm t h é nào dé kich th ich ô ngudi hoc khà n à n g chiu t r âeh 
nhiêm vé viêc hoc cùa minh . 
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3. NGirÔI HOC CAN LÀM GI DE VIÊC TlT HOC 
DAT KÊT QUÀ TOT ? 

Nhu vây thi eau khâu hiéu noi tiéng Hoc câeh hoc khdng chî là 
mât khâu hiéu ma là mot thuc té, mot quy tâc eàn tuân theo. Mot 
chuyên gia giâo duc khâc, dng Henri Holee cho rang quâ trinh tu hoc 
tûc là ngUdi hoc tu chiu trâeh nhiêm vé viêc hoc cùa mînh bang câc 
câeh sau : 

Xâc dinh mue dieh hoc cùa minh 
Cu thé hda noi dung hoc 
Chon phUdng phâp va kî thuât hoc 
Kiém tra tien trinh thu nhân kié'n thûe 
Dânh giâ tien trinh thu nhân kié'n thûe 

Theo eâe yéu càu này thi sd' it ngUdi hoc cd dxiôc tâ't eà câc kiên 
thûe, khà nàng, thù thuât nhU dâ ndi trên dây ngay khi bât dâu hoc, 
thâm chi là eà trong quâ trinh hoc. Ho cùng se khdng cd dUde câc khà 
nàng dd nê'u khdng dUdc hudng dân, eung eâ'p phUdng tien va tao dieu 
kiên dé thUc bien. Bdi vi dây khdng phài là nàng lue bâm sinh. Tuy 
nbiên vdi sU bùng nd thdng tin nhU bien nay, nhà trudng, thây giâo 
thdng qua viêc sàp xép ehUdng trinh cd thé yéu càu ngUdi hoc tu hoc, 
bàng câeh hUdng dân va eung eâ'p cho hoc dieu kiên va phUdng tien dé 
làm viêc dd. Vây, hdn ai hét thày giâo- nhà trUdng phài tao cho ho khà 
nàng này. NhU vây thî thây giâo cd vai trd gi trong viêc giûp ngUdi hoc 
phât huy khà nàng tu hoc ? 

4. VAI TRÔ CÙA THÂY GIÂO 

Dé bât huy khà nàng dôc lâp làm viêc cùa ngudi hoc, thây giâo 
phài tao dieu kiên dé ngUdi hoc làm viêc nhdm vdi nhau nhU : ndi làm 
viêc nhdm, cdng viêc làm theo nhdm...Ngoài ra mud'n tao dUdc khà 
nàng làm viêc ddc lâp d ngUdi hoc thî ngUdi day cùng phài chon trong 
sd' câc tu hêu bien cd trên thi trUdng nhùng tu lieu nào phù hdp nhâ't 
cho tùng doi tUdng ngudi hoc dé hUdng dân ho doc, nghiên eûu va su 
dung nd cho dûng mue dieh. Thây cùng cân giài quyé't nhùng vâ'n dé 
sau dây : 
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Tao ra câc dieu kiên cho phép ngUdi hoc hiéu rang ho phài dUa vào 
sue lue cùa minh là chinh. 

Tao cho ngUdi hoc nhùng dieu kiên, phUdng tien eàn va dû, trong 
dd phUdng tien quan trong nhâ't chinh là sU hô tra cùa thây giào. 

De giài quyé't d\L<ic bai vâ'n de này, thây phài mâ't cdng tim tdi, sàp 
xép, to chue tâ't, bd'tri thdi gian va tri lUc cho phù hdp. NgUdi thây phài 
tao dieu kiên thuân Idi cho viêc hoc. Thây là ngUdi hudng dân nhàp 
mon, ngitdi tit vâ'n, ngUdi khuyê'n khich kich thich viêc hgc- Chang ban 
thây cân hudng cho ngUdi hoc d giai doan nào cùa chUdng trinh hoc thi 
phài doc nhùng sâeh gî ? xem nhùng tài lieu bo trd nào ? su dung 
nhûng phUdng tien nghe nhîn nào phù hdp ? pbudng tien nào khâng 
cân dùng dê'n, vv. 

5. THAY LOI KÊT 

Ai cùng biét dé hôi nhâp va phât triên theo xu hudng cùa thdi dai, 
viêc day va hoc trong dd cd viêc day va hoc d bâc dai hoc cùa chûng ta 
khdng thê khdng thay ddi. Chûng ta dang di trên con dUdng dd, thé' 
nhUng, theo chûng tdi két quà edn kbiém tâ'n so vdi yéu câu. Dé cài 
câeh va nâng cao châ't lUdng giàng day va hoc tâp chûng ta cân làm 
nhiéu trong dd cd viêc tao dieu kiên dé tâng cUdng khà nâng làm viêc 
doc lâp cùa ngUdi hoc. 

Trên dây là mot sô' y kiên duc rût tù kinh nghiêm cùa câ nhân, 
dong nghiêp cùng nhU cùa mot sa'chuyên gia sU pham. Mong rang y 
kiên se gdp phân nhd vào viêc nâng cao châ't lUdng day va hoc d bât dai hoc. 
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