
Vào mùa thi, đi qua khu 
ghế đá sân trường, 
phòng thư viện hay 

khu giảng đường tự học, 
đâu đâu ta cũng sẽ bắt gặp 
những hình ảnh các bạn sinh 
viên tận dụng không gian để 
“dùi mài kinh sử”. đứng học, 
ngồi học, vừa đi vừa học... cá 
biệt còn có một vài bạn nằm 
học. vậy sinh viên hiện nay 
đang học theo phương pháp 
nào? chúng tôi đã đi tìm lời 
đáp cho câu hỏi đó...

“học chay”

môn lịch sử triết học mới thi kết 
thúc được một tuần, hỏi thử vài 
bạn về kiến thức triết học cổ đại 
phương đông thì hầu như tất cả 
đều không nhớ. một vài bạn có thể 
“nhớ mang máng” thì cũng không 
thể nhắc được chính xác tên của triết 
gia nào. vậy mà lúc bước vào phòng 
thi chính các bạn ấy đã khẳng định 
rằng học thuộc lòng đến “không sót 
một dấu phảy”. chúng tôi có cảm 
giác rằng, đa số các sinh viên hiện 
tại còn đang học theo lối học “vẹt”, 
học “chay”, học đối phó... các bạn 
có thể học thuộc lòng mấy chục 
trang đánh máy khổ a4 khi phải thi 
nhưng cũng sẽ quên rất nhanh tất 
cả nếu “qua” được môn đó. phạm 
thị phương anh (sinh viên khoa Xã 
hội học, trường đhkhXh&nv) là 
một trong những cây học bài “siêu 
đẳng” luôn được cả lớp thán phục. 
với các môn thi lý thuyết thì bao giờ 
phương anh cũng là người điểm cao 
nhất lớp. thế mà chỉ sau 1, 2 tháng 
nếu bạn bè, thầy cô có hỏi lại kiến 
thức cũ thì bao giờ cũng phương 

anh cũng lắc đầu: “nhiều thứ phải 
nhớ quá nên em chịu!” mặc dù đó 
chính là những phần kiến thức đem 
lại cho cô điểm 9 - 10.

thói quen học “chay”, học “vẹt” 
cũng khiến cho sinh viên gặp rất 
nhiều khó khăn trong việc lĩnh hội 
một đơn vị kiến thức lớn, có sự so 
sánh, đối chiếu từ nhiều nguồn tư 
liệu và phải hiểu vấn đề một cách 
cặn kẽ, toàn diện. phần đông sinh 
viên hiện nay không có thói quen 
nghiên cứu tư liệu khác ngoài giáo 
trình mà giảng viên cung cấp trên 

lớp. có một tỷ lệ không nhỏ các 
bạn không biết cách tìm tư liệu trên 
mạng internet cũng như rất ít khi 
mượn sách của thư viện về đọc. 
cách học này mang tính chất đối 
phó, với nhiều bạn sinh viên thì cốt 
sao cho qua những kì thi kết thúc 
học phần thế là hài lòng...

“bệnh” đối phó, vì sao?

Xét theo hướng chủ quan thì cách 
học này được hình thành do ý thức, 
tinh thần và thái độ học tập của sinh 
viên chưa cao. họ chưa chủ động 
trong việc đổi mới phương pháp học 
của mình. sự lười biếng trong nghiên 
cứu khiến các bạn chỉ biết “ghi - học 
- thi ” mà không biết đích xác giá trị 
của những điều mình đã học... về 
phía khách quan thì cách học này lại 
được “dung dưỡng” từ thực tế đó là 
phương pháp dạy - học chưa được 
đổi mới một cách quyết liệt. nhiều 
sinh viên vẫn “ngỡ” mình đang học 
“cấp iv” chứ không phải là học đại 
học. giảng viên cũng lên lớp, giảng 
bài rồi đọc ý chính cho sinh viên ghi 
chép, đến lúc thi thì nội dung được 
giới hạn một vài phần, ai thuộc bài 

thì điểm cao... và do đó mà sinh viên 
nảy sinh tư tưởng đối phó, chỉ học 
khi ngày thi đã cận kề, còn trong 
năm học thì thảnh thơi “nghỉ”.

“chữa bệnh”, cách nào?

các bạn cần định ra cho mình 
những phương pháp học tập thật 
khoa học, phải thật sự chủ động 
trong việc chiếm lĩnh tri thức. mỗi 
người cần phải thay đổi quan điểm, 
thái độ học tập của mình để có thể 
đạt được hiệu quả thiết thực nhất. 

giảng viên đánh giá kết quả học tập 
của sinh viên cũng không nên chỉ 
thông qua một lần thi kết thúc học 
phần. giảng viên có thể tính điểm 
trong lớp với hệ số phù hợp sau đó 
kết hợp với điểm thi và qui ra cách 
đánh giá tối ưu. điều này sẽ tạo điều 
kiện cho sinh viên làm việc liên tục và 
cũng tránh được yếu tố “may - rủi” 
trong thi cử... trên giảng đường, 
giảng viên có thể tạo điều kiện cho 
sinh viên tham gia vào bài giảng một 
cách sinh động và hấp dẫn, không 
để họ “vận hành” như những “cỗ 
máy” học.

các bạn hãy bắt đầu từ việc xác định 
đúng động cơ học tập trong từng 
môn học, từng đơn vị kiến thức để 
từ đó đề ra những kế hoạch học tập 
cụ thể, khoa học. 

>> ngô phương thùy
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