
thì cô đều “học tập trung và hiệu quả tối 
đa”. Mấy năm trở lại đây, khi “đời sống 
sinh viên bớt khó khăn” thì laptop mặc 
nhiên trở thành “công cụ hỗ trợ” đặc biệt 
hiệu quả cho nhiều sinh viên trong việc tự 
học, tự tìm tài liệu. Tâm Nhiên (sinh viên 
Khoa Báo chí & Truyền thông, Trường 
ĐHKHXH&NV) khoe: “Mình có một địa 
chỉ rất thú vị để học bài và sáng tác, đó là 
một quán cà phê wifi trên đường Nguyễn 
Chí Thanh. Điểm đặc biệt ở quán này đó 
là khách đến uống cà phê và chỉ nói tiếng 
Anh...”. 

Học ở quán đâu chỉ hiệu quả khi ta “học 
một mình” mà nhiều nơi, quán còn trở 
thành lớp học. Đó là trường hợp của Quán 
“Vô thường” trên  đường Hoàng Hoa 
Thám. Bấy lâu nay, đây được xem như là 
nơi hội ngộ của sinh viên và những người 
quan tâm tới Hán Nôm. Quán chỉ bán 
trà vào buổi tối còn ban ngày, cứ 3 buổi/
tuần, nơi đây biến thành lớp học chữ Hán 
miễn phí, do một “thầy giáo” hiện đang 
là sinh viên Bộ môn Hán Nôm, Khoa Văn 
học, Trường ĐHKHXH&NV “đứng lớp”. 
Vào ngày Chủ nhật, “Vô thường” quán 
còn có thêm lớp học thư pháp với học phí 
“tùy tâm” dành cho những người muốn 
tu luyện tay nghề môn “họa chữ”. 

“TiệN Đâu... HọC Đấy!” 

Nhiều bạn sinh viên đã vui vẻ trả lời câu 
hỏi của chúng tôi như vậy. Sinh viên của 
thời này không nhất thiết cứ phải lên 
giảng đường hay thư viện mới học được 
bài. Có những bạn trẻ lựa chọn cách rất 
độc đáo đó là mua vé tháng liên tuyến 
xe buýt rồi cứ khi nào rảnh rỗi thì vừa đi 
ngắm phố phường, vừa học bài... Một 
bạn sinh viên năm cuối Trường ĐHKHTN 
bộc bạch rằng, cậu rất thích đi sưu tầm 
những không gian thuận lợi cho việc học 
chẳng hạn như “Trung tâm Văn hóa 
Pháp 24 Tràng Tiền, Hà Nội - ở đó có hội 
trường, có bàn ghế có thể ngồi học rất 
thích...”. Công viên cũng được liệt kê vào 
danh sách những chỗ để các bạn trẻ tìm 
đến học bài. “Học ở ghế đá công viên, 
ngồi giữa thiên nhiên thích hơn rất nhiều 
việc xếp hàng cả mấy chục phút đồng hồ 
chờ thư viện mở cửa...” - điều đó có là lựa 
chọn của bạn? 

>> VăN TrươNg MiNH

PHáT Biểu ý KiếN -
CHuyệN lạ 
CHốN giảNg ĐườNg

SiNH ViêN Đi HọC HAy Đi dự giờ?

Thật đáng suy nghĩ khi việc sinh viên lười phát biểu ý kiến đang là 
tình trạng phổ biến diễn ra ở khắp các giảng đường đại học hiện 
nay. dạo quanh một vòng các lớp học, các bạn có thể tận mắt 
chứng kiến những giờ học buồn tẻ, chỉ có giáo viên thuyết trình, 
còn sinh viên thì ngồi “chăm chú” lắng nghe như đi dự giờ! Tệ hơn 
nữa thì nằm ngủ, nói chuyện phiếm, ăn quà vặt... Thậm chí trong 
các giờ thảo luận nhóm, hầu hết sinh viên lại coi đó không phải là 
chuyện của mình. Thi thoảng mới có một vài người giơ tay phát biểu 
ý kiến xây dựng bài. Điều đáng nói là tại sao vấn đề này đã tồn tại 
từ rất lâu, đến nỗi người ta đã coi lười phát biểu là một căn bệnh 
trầm kha của sinh viên mà chúng ta vẫn chưa có một cái nhìn thật 
sự đúng đắn về nó...

1001 lí do Để lười PHáT Biểu

Bạn N.P.Hải (Khoa Kinh tế - ĐHQg TP.HCM) trên một diễn đàn đã 
thổ lộ: “Ngành học của tôi đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và táo 
bạo rất lớn. ấy thế mà khi thầy cô yêu cầu sinh viên phát biểu ý kiến, 
mãi chẳng có cánh tay nào giơ lên trong khi các câu hỏi đều không 
quá khó. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến không khí học tập trong 
lớp. Sinh viên thì cảm thấy áp lực, còn giáo viên cũng chán nản vì chỉ 
có sự làm việc một chiều”. Vậy vì đâu mà sinh viên chúng ta “không 
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chịu” phát biểu ý kiến trong giờ học?

 Trước hết từ phía sinh viên, nhiều bạn có quan niệm rất kì cục là: Chuyện 
phát biểu ý kiến là chuyện của ai đó chứ không phải của mình. Mình không 
phát biểu thì sẽ có người khác... P.H (sinh viên K26 Truyền hình, Học viện 
BC&TT) thì cho rằng: “Hầu hết đều không muốn mình là người đầu tiên. Đây 
là tâm lý khá phổ biến vì mình thấy khi có ai đó đã giơ tay phát biểu ý kiến rồi 
và thầy cô tiếp tục hỏi thì lại có khá nhiều người xung phong”. 

Nhiều bạn do bản tính nhút nhát, không dám phát biểu vì run, vì sợ sai sẽ 
bị bạn bè cười nhạo. Hay như K.l (sinh viên Trường ĐHdl Phương Đông) thì 
nói với vẻ ngán ngẩm: “Hồi đầu năm thứ nhất mình cũng hăng hái phát biểu 
trong giờ học. Nhưng rồi có mấy bạn cứ xì xào bàn tán bảo mình ra vẻ ta đây. 
dần dần mình cũng nản, chẳng muốn nói nữa!”

Nhiều thầy cô bị “ức chế” vì mỗi khi mình đưa ra câu hỏi là y như rằng sinh 
viên cúi đầu im thin thít, động viên rồi răn đe đủ kiểu mà không có ai chịu mở 
miệng. Cuối cùng đành phải cầm danh sách lớp và chỉ định bất kì. dù biết 
như thế là gượng ép nhưng cũng chẳng còn cách nào.    

NHữNg CHủ NHâN TươNg lAi “NHúT NHáT”

Ai cũng dễ dàng nhận thấy: việc lười phát biểu ý kiến trong giờ học có ảnh 
hưởng lớn đến hiệu quả học tập của sinh viên vì họ chỉ tiếp thu kiến thức một 
cách thụ động, cứ đi theo lối mòn có sẵn mà không có sự chủ động suy nghĩ, 
tìm tòi, trao đổi với giáo viên và bạn bè. Nhưng ít ai nghĩ sâu xa hơn: Từ việc 
ngại phát biểu ấy sẽ góp phần hình thành lên những con người thiếu tự tin 
trong giao tiếp và trước đám đông. Trong một môi trường học tập, sinh hoạt 
bình đẳng như giảng đường mà không dám nói lên ý kiến của mình thì làm 
sao chúng ta có thể chắc chắn họ sẽ có đủ tự tin đương đầu với những vấn 
đề phức tạp của cuộc sống, trong môi trường công sở lắm bon chen, đủ tự 
tin để bày tỏ và bảo vệ chính kiến của mình?    

Để cải thiện tình trạng này đòi hỏi mỗi sinh viên phải nhận thức rõ ràng về 
việc mình học cho ai và thường xuyên phát biểu ý kiến sẽ đem lại những lợi 
ích như thế nào. Điều chúng ta có thể ghi nhận khi học tập cùng với sinh viên 
nước ngoài là ý thức tự lập và tính tự giác rất cao. Họ học để có kiến thức chứ 
không phải để đối phó. Trong giờ học, họ sôi nổi phát biểu ý kiến, tham gia 

tranh luận, không ngần ngại hỏi thầy 
cô những vấn đề mà họ chưa hiểu. Một 
khi nhận thức của sinh viên về vấn đề 
này còn chưa thông và chưa chủ động 
tham gia phát biểu xây dựng bài học, 
làm cho không khí lớp học sôi nổi thì 
cho dù cách dạy của giáo viên có hay 
đến mấy đi chăng nữa cũng không thể 
đạt được hiệu quả như mong muốn. 

Bên cạnh đó, giảng viên cũng đóng 
vai trò không nhỏ trong việc cải thiện 
“căn bệnh” này. Nhiều thầy cô dù biết 
rằng một trong những lí do khiến sinh 
viên lười phát biểu là do cách dạy của 
mình chưa phù hợp nhưng vẫn không 
có nhiều thay đổi.

Muốn sinh viên hưởng ứng sôi nổi 
trong giờ học, bản thân mỗi thầy cô 
phải tìm ra được một phương pháp 
dạy sao cho hấp dẫn. Chúng ta vẫn 
cần những lúc “thầy giảng trò nghe” 
nhưng các giảng viên cũng cần phải 
cập nhật thông tin về đời sống xã hội, 
đưa ra các tình huống thực tế để kích 
thích sinh viên tư duy từ đó tạo ra sự 
trao đổi thảo luận giữa thầy cô với sinh 
viên và giữa các sinh viên với nhau. 
Đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên 
có càng nhiều buổi thảo luận, làm việc 
nhóm và thuyết trình trước lớp càng 
tốt nhằm giúp họ đoàn kết hơn, phát 
huy hết khả năng sáng tạo, làm việc 
nhóm của mình. 

Một đất nước mà thế hệ trẻ không tự 
tin vào bản thân, không dám bày tỏ và 
bảo vệ ý kiến của mình thì lạc hậu là 
điều không thể tránh khỏi. Xin được kết 
thúc bài viết này bằng lời phát biểu của 
ông John goodman, giám đốc chương 
trình đạo tạo doanh nghiệp trường đại 
học tổng hợp Nam California: “Có rất 
nhiều phẩm chất hình thành nên một 
nhà doanh nghiệp thành công, trong 
đó phải kể đến yếu tố: Bạn có tự tin 
vào khả năng của mình không”.

>> Đỗ ViếT HùNg
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