
DiỄn Đàn SinH Viên

cHúnG tA Đã Được Đọc, Được nGHE rất nHiều nHữnG tHÔnG tin Về Việc ĐỔi Mới GiÁO Dục 
Đại Học tHEO HướnG LấY SinH Viên LàM trunG tâM cỦA QuÁ trìnH DạY - Học. KHi SinH Viên 
Được Đặt VàO Vị trí trunG tâM tHì tức Là Họ Sẽ có QuYền ĐưA rA Ý Kiến ĐỂ ĐịnH HướnG 
cHO cÁcH Học cỦA cHínH MìnH. nHưnG trên tHực tế tHì Liệu nHữnG Ý Kiến, SuY nGHĩ cỦA 
SinH Viên Đã Được Lưu tâM HAY cHưA KHi Mà rất nHiều nHữnG cHínH SÁcH cẢi cÁcH GiÁO 
Dục Được ĐưA rA tHEO HướnG Gò Bó, éP Buộc Và ÁP Đặt...

học cách mới, tHế nàO?

SinH Viên cHưA ĐỦ tầM?

Dưới góc độ là những người đã từng 
ngồi trên ghế giảng đường, chúng 
tôi chia sẻ với ý kiến này. thử đặt 
ra một giả thuyết đó là khi các nhà 
hoạch định chính sách muốn sinh 
viên tham gia trực tiếp vào quá trình 
cải cách giáo dục đại học thì họ cũng 
chưa đủ năng lực để có thể đưa ra ý 
kiến của mình. Vì sao lại như vậy? 
Đương nhiên, về phía chủ quan họ 
có một phần trách nhiệm... nhưng 
về phía khách quan phải chăng là do 
cách dạy, cách học của chúng ta quá 
nặng nề, trì trệ, thầy đọc trò chép 
mà nhiều nhà khoa học và ngay các 
nhà nghiên cứu giáo dục bấy lâu 
đã từng lên tiếng nhưng vẫn chưa 
chuyển biến là bao. 

trong một lớp học phổ biến bây giờ 
thường diễn ra cảnh thầy giáo giảng 
bài rồi đọc để người học chép trong 
một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ 
lùng. Giảng đường không có tiếng 
tranh luận, phát biểu tức là bài học 
không được tìm hiểu, khám phá, 
thiếu hẳn không khí hăng say học 
tập sáng tạo. chính những buổi 
học cùng với cách thức thi cử “tầm 
chương trích cú” hiện nay đã vô tình 
làm tê liệt 3 tố chất quý của trí tuệ 
giới trẻ đó là trí thông minh, tính 
sáng tạo và khả năng tư duy độc lập. 
Khả năng tư duy độc lập của sinh 
viên bị dồn ép đến mức vì phải đi 
theo đường mòn các thầy mà không 
thể tự mở rộng ý kiến của chính 
mình. Một khi khả năng tư duy độc 
lập đã bị hạn chế thì hệ quả đương 
nhiên là tính sáng tạo của sinh viên 
sẽ không thể phát huy. Khi tính sáng 

tạo không được khơi dậy thì đương 
nhiên trí thông minh sẽ chẳng thể 
biểu hiện. Phải chăng chính vì những 
lý do đó mà sinh viên của chúng ta 
bấy lâu mất hẳn đi năng lực “dám” 
đóng góp ý kiến độc lập của mình về 
bài học và về cải cách giáo dục. Mặt 
khác việc rèn cho sinh viên phương 
pháp, kỹ năng tự học và tự nghiên 
cứu cũng chưa thực sự được các nhà 
trường quan tâm đúng mức. trong 
hội thảo về giáo dục đại học được tổ 
chức mới đây tại một trường đại học 
phía nam, có chuyên gia unEScO 
đã phát biểu rằng: Giáo dục phải 
dựa trên bốn trụ cột là học để biết, 
học để làm, học để cùng sống với 
nhau và học để làm người. Bốn trụ 
cột này phải được đặt trên nền tảng 
là học tập suốt đời và hướng về “xã 
hội học tập”... 

Qua các phương tiện thông tin đại 
chúng, ta được biết rằng, nếu như 
ở các nước phát triển trên thế giới 
có rất nhiều các nhà khoa học trẻ 
với những công trình có giá trị thì ở 

Việt nam tuy cũng có một số đề tài 
nghiên cứu khoa học hay của sinh 
viên, nhưng nhìn chung là lẻ tẻ, rời 
rạc và thường ít liên quan đến nhà 
trường. Mặt khác, cũng rất khó tìm 
được các đề tài của chính sinh viên 
đề xuất và được nhà trường hỗ trợ 
để họ tự thực hiện... 

“Đốt Đuốc” tìM GiẢi PHÁP

có một thực tiễn đáng buồn đó là 
hiện nay, đa phần sinh viên chúng 
ta chưa có ý thức tham gia vào cải 
cách giáo dục mà coi nó như là việc 
của người khác không liên quan đến 
mình. Sinh viên cần được bồi dưỡng 
về khả năng tự học, tự nghiên cứu 
khoa học và khả năng đóng góp ý 
kiến vào cải cách giáo dục - đó là 
điều cần thiết. các nhà trường cần 
tạo ra một môi trường tốt để có thể 
lấy ý kiến sinh viên trong việc điều 
chỉnh phương pháp dạy - học cũng 
như đổi mới khung chương trình 
đào tạo. Xã hội hãy có cách nhìn 
biện chứng và bao dung hơn đối 
với các thế hệ trí thức trẻ. có thể 
hôm nay họ chưa đủ kiến thức nền 
tảng cần thiết để nói, không đủ khả 
năng nói trước đám đông và thậm 
chí không dám nói nhưng điều quan 
trọng là phải tạo ra được môi trường 
thích hợp để họ có cơ hội tự trưởng 
thành và khẳng định mình. Khi sinh 
viên đã có thể nói lên những mong 
muốn nguyện vọng của bản thân thì 
đó chính là bước đầu tiên quyết định 
cho sự thắng lợi của cải cách giáo 
dục nước nhà...
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