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THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỰ HỌC
MÔN TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHỐI KHÔNG CHUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Đỗ Thị Phi Nga - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngày nhận bài: 22/05/2018; ngày sửa chữa: 25/05/2018; ngày duyệt đăng:12/06/2018.
Abstract: Learning a foreign language in general and learning English in particular is a process
with the key to success depending on the process of self-study. This article discusses the current
situation of English self-study by non-English majors at Hanoi National University of Education
(HNUE) and gives some suggestions on improving the effectiveness of self-study for those
students.
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1. Mở đầu
Trong khuôn khổ của chương trình đào tạo cử nhân
các ngành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
(ĐHSPHN) được Bộ GD-ĐT phê duyệt, các sinh viên
(SV) không chuyên tiếng Anh (gồm toàn bộ SV các khoa
khác trong trường ngoài Khoa tiếng Anh) đều phải học
môn Tiếng Anh như là một môn học bắt buộc trong
chương trình. Với quy chế đào tạo theo tín chỉ thi số giờ
tự học phải nhiều gấp đôi số giờ các SV học tập trên lớp.
Thực tế cho thấy, các SV của Trường ĐHSPHN phần lớn
chưa biết cách sử dụng thời gian tự học một cách có hiệu
quả. Việc này thể hiện ở thời lượng dành cho tự học môn
tiếng Anh không đồng đều, việc tự học chưa được thực
hiện theo đúng nghĩa tự học, dẫn tới kết quả học tập môn
tiếng Anh chưa tốt mà một nguyên nhân lớn là do hiệu
quả của việc tự học chưa cao.
Làm sao để các SV của khối không chuyên tiếng Anh
nâng cao hiệu quả của quá trình tự học là một trăn trở lớn
đối với các giảng viên tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu
của quá trình đổi mới dạy học.
Bài viết đề cập thực tế của yêu cầu đào tạo, thực trạng
quá trình tự học môn Tiếng Anh của SV khối không
chuyên Trường ĐHSPHN và đề xuất một số giải pháp
nâng cao hiệu quả tự học môn tiếng Anh của SV khối
không chuyên nhà trường.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm “tự học”
Giờ học trên lớp là khi người học lĩnh hội kiến thức
mới, nhưng kiến thức ấy có thực sự là của người học hay
không thì đó là một quá trình không thuộc về người
truyền kiến thức nữa mà sự quyết định nằm ở người học
thông qua quá trình tự học.
Tác giả Thái Duy Tuyên (2003) đã đưa ra khái
niệm “tự học” như sau: “Tự học là hoạt động độc lập
chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, là tự mình động

não, suy nghĩ, sử dụng các năng lực trí tuệ (quan sát,
so sánh, phân tích, tổng hợp…) cùng các phẩm chất
động cơ, tình cảm để chiếm lĩnh tri thức một lĩnh vực
hiểu biết nào đó hay những kinh nghiệm lịch sử, xã
hội của nhân loại, biến nó thành sở hữu của chính bản
thân người học” [1].
Luật Giáo dục sửa đổi ban hành ngày 27/6/2005,
Điều 2.4, đã xác định: “Phương pháp giáo dục phải phát
huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của
người học; Bồi dưỡng cho người học năng lực tự học,
khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn
lên”. Để bồi dưỡng được năng lực tự học thì người dạy
và người học theo hướng chủ động chiếm lĩnh kiến thức.
Có thể thấy, tự học là quá trình mà người học phải tự
mình có kế hoạch phân bổ thời gian để ôn luyện kiến thức
đã học; dựa trên cơ sở của những vấn đề đã biết tiến tới
chinh phục những vấn đề mới hoặc áp dụng những kiến
thức đã học theo chiều hướng tích cực để phát triển kiến
thức từ tầm gần vươn tới tầm cao hơn.
2.2. Thực trạng quá trình tự học môn Tiếng Anh của
sinh viên khối không chuyên Anh tại Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội.
2.2.1. Thực trạng yêu cầu học tập
Theo như phân bổ chương trình, các SV khối không
chuyên Anh tại Trường ĐHSPHN sẽ học môn Tiếng Anh
theo 3 học kì với thời lượng trên lớp theo trình tự là: 4
đơn vị học trình hay 4 tín chỉ cho học phần I, 3 đơn vị
học trình hay 3 tín chỉ cho học phần II, và 3 đơn vị học
trình hay 3 tín chỉ cho học phần III. Với mỗi đơn vị tín
chỉ 15 giờ học thì tương đương với 30 giờ tự học. Các
SV khối không chuyên Anh sẽ học môn Tiếng Anh theo
3 học kì với thời lượng trên lớp là 60 giờ cho học phần I,
45 giờ cho học phần II, 45 giờ cho học phần III tương
ứng với số giờ tự học là 120 giờ cho học phần I, 90 giờ
cho học phần II và 90 giờ cho học phần III. Sau khi nhập
học, các SV năm thứ nhất của khối không chuyên Anh
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đều phải tham dự kì thi xếp lớp (Placement Test) và được
xếp theo các trình độ theo 6 bậc của Khung chương trình
chuẩn châu Âu từ A0, A1, A2. Với mỗi một trình độ tiếng
Anh khác nhau các SV đều có một chương trình học cụ
thể với nội dung học của từng tuần, bài tập trên lớp, bài
tập về nhà, yêu cầu của bài tập trực tuyến (online) theo
tài khoản riêng của từng cá nhân nhận được khi bắt đầu
giáo trình LIFE của các tác giả John Hughes, Helen
Stephenson và Paul Dummett của nhà xuất bản Cengage
Learning.
Với chương trình học của 15 tuần trong mỗi học kì thì
SV thấy rất rõ mục tiêu của mình cần đạt được, cụ thể là:
- Từ trình độ A0 hết một học phần sẽ phải nâng cao
đề đạt trình độ A1.
- Từ trình độ A1 hết một học phần sẽ phải nâng cao
đề đạt trình độ A2.
- Từ trình độ A2 hết một học phần sẽ phải nâng cao
đề đạt trình độ B1.
Hệ thống đào tạo theo tín chỉ thay cho hệ thống đào
tạo theo niên chế đã thay đổi cách kiểm tra đánh giá từ
thi cuối học phần quyết định gần như toàn bộ điểm số cả
học phần bằng hệ thống kiểm tra liên tục trong quá trình
học với tỉ trọng chuyên cần:10%, điểm kiểm tra giữa kì
(gồm 5 đến 6 đầu điểm của 02 bài kiểm tra nhỏ (Mini
Test), 01 đầu điểm của bài tập online, 01 đầu điểm của
bài kiểm tra tổng hợp các kĩ năng giữa kì, 01 đầu điểm
của sổ từ vựng và ít nhất 01 đầu điểm giáo viên kiểm tra
ngẫu nhiên cá nhân từng SV trong suốt học kì ) chiếm tỉ
trọng 30% và bài thi cuối học phần chiếm tỉ trọng 60%.
Bài tập về nhà được quy định rõ phải chuẩn bị những
phần nào cho kĩ năng gì và đặc biệt là bài tập online được
các giảng viên đứng lớp cung cấp tên dùng, mật khẩu để
từng SV có tài khoản riêng và vào làm bài tập theo đúng
tiến độ đã giao trong học kì.
2.2.2. Thực trạng quá trình tự học của sinh viên khối
không chuyên Anh tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2.2.2.1. Sinh viên chưa sử dụng thời gian tự học hiệu quả
Hầu hết các SV đều lúng túng trong việc phân bổ số
giờ tự học cho các môn học khác nhau, dẫn tới tình trạng
không thực hiện đầy đủ các bài tập được giao, hoặc hoàn
thành khối lượng bài tập được giao một cách đối phó. Về
cơ bản, SV năm thứ nhất chưa hiểu rõ vai trò cũng như
bản chất của quá trình tự học nên các em coi thời gian tự
học chỉ là quá trình hoàn thành bài tập về nhà là đủ và tùy
tiện sử dụng thời gian riêng tư miễn là trước khi lên lớp
của buổi học tiếp theo ôn lại qua loa bài cũ là xong. Có
nhiều SV khi hết 4 tuần học đầu vẫn chưa kịp đăng nhập
vào hệ thống để làm bài tập online, nhiều SV chỉ hoàn
thành 20% số lượng bài cần hoàn thành. Cũng có rất
nhiều SV rất chăm chỉ nhưng có số giờ tự học chiếm hết

toàn bộ thời gian khi về nhà và không đủ thời gian cho
các hoạt động cũng rất cần thiết khác như học tập các
môn học khác, nghỉ ngơi, thư giãn,... Cũng có những SV
phân bổ thời gian không đồng đều cho các môn học trong
học kì nên có những môn hoàn thành được bài tập được
giao rất tốt nhưng có những môn khác chưa hoàn thành
khối lượng kiến thức theo yêu cầu. Nhiều SV những tuần
đầu học kì tự học với thời lượng ít hoặc tự học với thái
độ chưa nghiêm túc còn mang tính hình thức nên đến
những tuần cuối thức phải “thâu đêm, suốt sáng” để ôn
bài và mới thấy rõ thời gian tự học được sử dụng chưa
hợp lí nhưng đã quá muộn để thay đổi.
2.2.2.2. Sinh viên chưa hoàn thành khối lượng kiến thức
yêu cầu theo đúng tiến độ của quá trình tự học
Với yêu cầu cụ thể của chương trình học càng đòi hỏi
các SV khối không chuyên Anh tại Trường ĐHSPHN phải
có một kế hoạch học tập rất cụ thể đặc biệt phải quản lí số
giờ tự học và phân chia số giờ tự học khoa học mới hoàn
thành được khối lượng kiến thức cần đạt theo đúng tiến độ.
Tuy nhiên, trong thực tế, hầu hết các SV đều chưa có một
kế hoạch sử dụng giờ tự học một cách khoa học. Mặc dù
ngay từ đầu học kì của mỗi học phần, SV đã được giải
thích và hướng dẫn kĩ càng về những nhiệm vụ học tập
phải hoàn thành trong học phần với tiến độ và cả phần
đánh giá của giảng viên theo các giai đoạn rất rõ ràng.
Ví dụ: SV học phần I, II, III học giáo trình LIFE đã
có tiến độ rõ ràng: với bài tập online nếu sau 4 tuần giáo
viên đứng lớp kiểm tra mà SV nào chưa vào hệ thống để
làm bài tập sẽ bị trừ 20% tổng số điểm của bài tập online,
sau tuần 8 mà SV nào chưa hoàn thành đúng tiến độ phần
bài tập sẽ bị trừ 40% tổng số điểm của bài tập online, sau
tuần 12 SV nào chưa hoàn thành đúng tiến độ phần bài
tập sẽ bị trừ 60% tổng số điểm của bài tập online. Với
đầu điểm của sổ từ vựng cá nhân thì từng tuần SV phải
hoàn thành phần ghi chép từ mới của bài học trong tuần
đồng thời cũng phải ghi chép trước từ vựng cho tuần tiếp
theo và tuần thứ 13 là tuần mà SV phải hoàn thành xong
phần từ vựng của tuần thứ 14 trong học kì. Nhưng trên
thực tế nhiều SV ghi chép từ chưa đủ về số lượng và sai
cách thức quy định. Đây chính là hậu quả của sự không
theo đúng tiến độ học tập và lí do chính là sử dụng không
khoa học giờ tự học của môn Tiếng Anh.
Sự quản lí thời gian tự học chưa khoa học là thực trạng
phổ biến của các SV không chuyên Anh tại ĐHSPHN,
điều này đồng nghĩa với quá trình tự học chưa hiệu quả
dẫn tới nhiều hệ lụy như điểm số cuối học phần thấp, cảm
giác tự ti khi không hoàn thành nhiệm vụ học tập dần dẫn
tới tâm lí mệt mỏi hoặc buông xuôi, hoang mang…
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2.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của quá trình
tự học môn Tiếng Anh của sinh viên khối không
chuyên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Để giúp SV khối không chuyên Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội sử dụng quỹ thời gian tự học tốt hơn và
nâng cao hiệu quả của quá trình tự học, chúng tôi đề xuất
một số giải pháp cụ thể sau:
2.3.1. Xác định rõ vai trò của quá trình tự học ở bậc đại học
Ở bậc đại học, SV phải xác định rõ bí quyết của thành
công học ở bậc này nằm ở quá trình tự học, đây chính là
quá trình mà người học chủ động tiếp cận tri thức và nếu
không tiếp cận tri thức một cách chủ động, tích cực để
chiếm lĩnh tri thức thì quá trình tự học đã bị hiểu sai, thực
thi sai và đó chính là sự khai tử quá trình tiếp cận và
chiếm lĩnh tri thức. SV bậc đại học phải hiểu rõ tiếp nhận
tri thức từ thầy, cô trên lớp chỉ là một cách để tiếp cận tri
thức và quá trình biến tri thức từ của thầy, cô thành của
chính mình là nhiệm vụ của quá trình tự học. Vai trò của
quá trình tự học trong bậc đào tạo đại học cũng như cao
đẳng có vai trò quyết định đến sự thành công của bậc học
này. Các SV năm thứ nhất thường gặp nhiều khó khăn
trong học kì đầu nhất vì các em còn theo thói quen cũ của
bậc phổ thông là học theo “chỉ định” của thầy, cô nên rất
bỡ ngỡ làm quen cách học bậc đại học là tự nghiên cứu.
Ở giai đoạn này, cách học thay đổi, cách tiếp cận kiến
thức cũng thay đổi, nên các SV phải chuyển từ cách học
phần nào thụ động của thời phổ thông sang cách học chủ
động. Chỉ có chủ động tiếp cận tri thức thì tri thức mới
thực sự là của người học.
2.3.2. Xây dựng kế hoạch học tập môn Tiếng Anh gắn liền
với mục tiêu học tập ngắn hạn - dài hạn và lộ trình học tập
Ngay từ khi bắt đầu kì học thứ nhất của năm thứ nhất,
SV phải xây dựng cho riêng mình kế hoạch học tập môn
tiếng Anh rõ ràng hướng tới hai mục tiêu: Mục tiêu ngắn
hạn và mục tiêu dài hạn. Từ việc xác định này, SV phải
thiết kế được lộ trình học tập riêng nhằm quản lí và sử
dụng thời gian tự học khoa học và có hiệu quả.
Mục tiêu ngắn hạn có thể là mục tiêu phải đạt được
cho từng ngày trong tuần, từng tuần, từng tháng, từng học
phần và mục tiêu cuối mỗi học phần. Ví dụ:
*Mục tiêu ngắn hạn chia theo từng ngày trong tuần:
Với khối lượng bài phải hoàn thành, SV có thể chia
nhỏ khối lượng học tập để sử dụng thời gian tự học theo
từng ngày với thời lượng cụ thể như ví dụ của ngày đầu
tuần 1:
Ngày đầu của tuần 1: Với thời lượng học trên lớp 4
giờ - tự học 8 giờ - chia ra 4 ngày tự học - mỗi ngày 2
giờ. Khi tự học buổi đầu tiên trong tuần SV có thời lượng
2 giờ và có thể chia nhỏ ra các phần như: - Đọc kĩ chương
trình học để xây dựng mục tiêu cụ thể cho từng ngày từng

tuần: 30 phút; - Đăng nhập và hệ thống bài tập online và
làm ¼ bài tập online của tuần: 1-30 phút; - Viết vào sổ từ
các từ mới của tuần: 1-20 phút; - Học thuộc 2 từ mới gồm
phiên âm, từ loại, nghĩa, đưa từ vào câu ví dụ hay ngữ
cảnh cụ thể: 15 phút; - Ôn lại bài giáo viên giới thiệu trên
lớp: 20 phút.
Tương tự như mục tiêu ngắn hạn của từng ngày trong
tuần, SV có thể phân bổ thời gian hợp lí theo mục tiêu
ngắn hạn chia theo từng tuần như:
Tuần 1 của học phần I: - Ôn tập hết nội dung của tuần
1 và chuẩn bị tiếp nội dung tuần 2; - Học lượng từ mới
2 từ /1 ngày; cả tuần : 14 từ/ 7 ngày; - Hoàn thành bài tập
online tuần 1; - Viết 1 bài dưới dạng nhật ký học tập tuần
1 (self-reflection).
* Mục tiêu ngắn hạn chia theo từng tháng:
- Tháng 1 của học kì 1 trong năm học: Hoàn thành
hết bài của tháng 1 và tiếp sang tuần 1-2 của tháng thứ 2;
Học lượng từ mới 60 từ của tháng; Hoàn thành bài tập
online 4 tuần đầu học kì và tiếp tuần 5-6; Viết 4 bài dưới
dạng nhật kí học tập tuần 1-2-3-4 (self-reflection).
* Mục tiêu ngắn hạn chia theo từng học phần: Học
phần 1 của năm thứ nhất: Hoàn thành hết bài của học
phần I vào tuần thứ 12 của học kì; Học lượng từ mới 210
từ của 15 tuần học trong học phần I; Hoàn thành bài tập
online của học phần vào tuần thứ 12 của học kì; Viết
được 12 bài dưới dạng nhật kí học tập (self-reflection);
Tự đọc thêm được một giáo trình tương đương với trình
độ A1 - A2 theo khung năng lực chứng chỉ châu Âu.
Mục tiêu dài hạn là những gì SV cần đạt được sau 3
học phần tiếng Anh cũng như sau cả khóa học 4 năm tại
Trường ĐHSPHN. Ví dụ: 1) Đạt chứng chỉ B1 theo
khung chứng chỉ châu Âu sau 3 học phần học; 2) Học
tiếp và đạt chứng chỉ B2 trước khi nhận bằng cử nhân từ
Trường ĐHSPHN.
2.3.3. Lựa chọn chiến thuật tự học phù hợp với bản thân
và công cụ tư duy khoa học để khai thác tiềm năng tự học
Theo lí thuyết Đa trí thông minh của tác giả Howard
Gardner (1983) thì mỗi cá nhân có một thế mạnh riêng từ
đó SV xác định xem mình có thể học tốt môn tiếng Anh
theo cách nào. Nếu thuộc nhóm thị giác (Visual) thì sẽ học
môn tiếng Anh tốt hơn qua các bài khóa, bài luận hoặc đôi
khi xem video tiếng Anh để cùng lúc phát huy sở trường
của mình... Nếu thuộc nhóm thính giác (audio) thì sẽ đầu
tư nhiều thời gian nghe băng , nghe các bài hát, hội thoại
nhiều hơn để học từ mới, cách sử dụng từ trong câu…
Chiến thuật học đúng theo thế mạnh của mình sẽ giúp SV
tự học một cách tự nhiên không gò ép và kết quả sẽ như
mong đợi. Tuy nhiên, chiến thuật học kết hợp với kiểu học
hợp lí cũng vẫn cần một sự thay đổi nhiều cách học để luôn
làm mới mình và giúp mình thích nghi với nhiều kiểu lĩnh
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hội tri thức. Một chiến thuật khá phổ biến mà SV có thể áp
dụng là chiến thuật có tên tiếng Anh tắt là SQ3R - tức là
khảo sát - đặt câu hỏi - đọc - thuật lại - tóm tắt (survey,
question, read, recite, review).Trong quá trình tự học SV
cần được trang bị công cụ tư duy cần thiết khi tiếp cận môn
học: khả năng tư duy độc lập, khả năng tư duy hợp tác theo
nhóm. Một công cụ tư duy cần có, ưu việt và phù hợp mà
có thể tìm thấy trong hệ thống “SÁU CHIÊC MŨ TƯ
DUY” của Edward de Bono với minh họa 6 màu mũ khác
nhau biểu trưng cho 6 trạng thái tư duy (Mũ trắng - tư duy
thực tế, Mũ đỏ - tư duy trực giác, Mũ đen - tư duy phản
biện, Mũ xanh lá cây - tư duy sáng tạo, Mũ vàng - tư duy
tích cực, Mũ xanh da trời - tư duy kiểm soát) có thể giúp
SV tìm được niềm say mê, hứng thú với môn học và thực
sự đáp ứng được đường hướng giao tiếp trong mục tiêu
dạy và học ngoại ngữ cũng như đường hướng “lấy người
học làm trung tâm” của mục tiêu giáo dục hiện đại ở Việt
Nam và thế giới nói chung.
2.3.4. Sinh viên có hình thức thưởng, phạt đối với chính
bản thân
Việc cá nhân SV tự mình đưa ra hình thức thưởng
phạt cho cá nhân mình nghe có vẻ không tưởng vì quả
thật tự mình làm chủ cho bản thân mình là khó nhất.
Nhưng nếu bỏ qua cho chính mình (ngoại trừ những lí
do bất khả kháng) thì SV sẽ có tâm lí ỷ lại, lượng kiến
thức không tiêu thụ kịp sẽ tồn đọng và cuối học kì sẽ
không thể hoàn thành. SV có thể ví mỗi mục tiêu nhỏ
của từng ngày, từng tuần hay cuối học phần như một
“cột mốc” đánh dấu chặng đường của một cuộc đua mà
mình đã hoàn thành và cũng biết rõ những dấu mốc tiếp
theo mình phải hoàn thành để về đích. Có thể SV tự
đánh dấu những lá cờ nhỏ của sự chiến thắng mỗi khi
hoàn thành một chặng đường; và khi cán đích cuối của
lộ trình cá nhân tụ tích lũy tri thức thì đó là khi có thể
tự ăn mừng chiến thắng.
Khi đã có kế hoạch học tập rõ ràng cùng lộ trình chi
tiết cho từng ngày, từng tuần, SV dễ dàng đánh giá bản
thân và đi kèm sẽ là thưởng phạt rõ ràng. Ví dụ: nếu tuần
2 của tháng thứ 2 trong học kì, SV thực hiện tốt các
nhiệm vụ của quá trình tự học thì có thể tự thưởng cho
mình một đĩa nhạc yêu thích hay một buổi xem phim
cùng bạn bè. Nhưng nếu thấy mình chưa làm hết các
nhiệm vụ đề ra thì phải tự phạt mình bằng việc hoàn
thành hết số bài tồn đọng kèm theo viết thêm một bài tự
luận (dạng self-reflection).
2.3.5. Sinh viên tự đánh giá chương trình tự học của cá
nhân sau mỗi tuần, tháng hay học kì
Để đánh giá mỗi chương trình hay kế hoạch đề ra sau
một thời gian thực hiện thì người lập kế hoạch phải có sự

nhìn nhận lại xem kế hoạch đó đã thực sự hiệu quả
không, có cần phải điều chỉnh, bố sung điểm gì cho hoàn
thiện kế hoạch đó. Tương tự như thế, mỗi SV ít nhất là
sau mỗi tuần học phải xem lại kế hoạch tự học của mình
đã hợp lí chưa bằng việc đưa ra các câu hỏi đánh giá như:
Với môn tiếng Anh thì các kĩ năng đã đầu tư đủ thời gian
tự học chưa? Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, luyện phát âm,
các phần viết tự luận, bài tập online, bài tập nghe, từ mới
có chia đủ thời gian không? Có kĩ năng nào cần bớt thời
gian tự học? Có kĩ năng nào cần thêm thời gian tự học?
Nếu thấy chưa ổn cần phải điều chỉnh ngay cho hợp lí.
Môn Tiếng Anh đặt trong tổng thể các môn học trong
cùng một tuần có được đầu tư đủ thời gian tự học hay có
môn học quá nhiều lại có môn học quá ít? Với sự phản
biện của mỗi cá nhân một cách nghiêm túc và cầu tiến,
SV sẽ tự điều chỉnh thời gian tự học giữa các kĩ năng của
môn tiếng Anh cũng như môn tiếng Anh trong tổng thể
các môn học cùng một học kì và sẽ tìm ra phương pháp
tự học hiệu quả nhất cho chính mình.
3. Kết luận
Bậc học đại học đòi hỏi SV thay đổi cách học so với
bậc phổ thông khá nhiều là vai trò hướng dẫn của thầy, cô
ít đi nhiều mà SV tự biến quá trình học tập thành quá trình
tự học, quá trình tự tích lũy kiến thức. Quá trình tự học ở
bậc đại học có vai trò sống còn với mỗi SV vì đó là quá
trình không chỉ ôn luyện kiến thức đã học trên lớp, mà còn
là quá trình tự tìm hiểu và thu nạp tri thức mới cũng như
hoàn thiện chất lượng học tập và nhân cách của SV. Do
vậy, mỗi SV tự phát huy thế mạnh của mình để tìm ra biện
pháp tự học hợp lí nhất cho mình cũng như tạo ra được
một tổng thể khoa học nhất cho sự phân bổ thời gian tự
học. Mỗi SV luôn ý thức rằng học ở bậc đại học là học
cách học, đó chính là biến quá trình đào tạo thành quá trình
tự đào tạo. “Học tập suốt đời” là cách thức tối ưu và duy
nhất để mỗi cá nhân trong xã hội không bị tụt hậu và có
thể khẳng định được mình. “Học tập suốt đời” chỉ có thể
thành hiện thực khi người học biết cách tự học vì không
thể có trường lớp nào đào tạo một cá nhân suốt cả cuộc đời
ngoại trừ chính quá trình chủ động, tích cực tiếp cận và
chiếm lĩnh tri thức. Quá trình này phải được bắt đầu càng
sớm càng tốt, nhất là khi bắt đầu đi học và được thể hiện
rõ ở bậc đại học. Mỗi SV phải tự mình xác định mục tiêu
học tập theo từng giai đoạn khác nhau, xây dựng lộ trình
học tập phù hợp và kết hợp với “chiến thuật học tập” phù
hợp nhằm phát huy cao nhất tiềm năng và tính sáng tạo
của bản thân mình thì quá trình tự học mới biến đổi lượng
thành chất và có hiệu quả cao nhất.
(Xem tiếp trang 188)
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tố C này HS sẽ chủ động kiến thức, trong quá trình lĩnh
hội kiến thức mới ở trên lớp, nên việc học trở nên nhẹ
nhàng và chủ động hơn tạo hứng thú học tập. Ngược lại,
ở các lớp ĐC, năng lực thành tố C phát triển chậm, HS
chỉ thực hiện một cách đối phó với những nhiệm vụ được
giao, chính năng lực thành tố C này ảnh hưởng rất lớn
đến quá trình dạy học, vì chưa chủ động thực hiện nhiệm
vụ về nhà nên HS có rất ít thông tin để xử lí, và vận dụng
kiến thức kìm hãm sự tiếp thu kiến thức mới vào bài học,
kéo theo các năng lực thành tố T, X, V chậm phát triển,
kết quả học tập thu được không cao.
Như vậy, năng lực thành tố C đóng vai trò quan trọng,
quyết định đến chất lượng học tập của HS trong việc bồi
dưỡng NLTH với sự hỗ trợ của MVT ở trên lớp. Năng lực
này phát triển thì kéo theo các năng lực thành tố khác phát
triển theo, sẽ nâng cao chất lượng của quá trình dạy học.
3. Kết luận
Bồi dưỡng NLTH cho HS khi học trên lớp với sự hỗ
trợ của MVT đã tạo động cơ hứng thú, tăng cường sự
tham gia của HS vào quá trình tự học, rèn luyện cho HS
cách thu thập thông tin, tự xử lí thông tin, vận dụng, đánh
giá và tự đánh giá, hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt
động tự học với sự hỗ trợ của MVT. Phương pháp dạy
học với sự hỗ trợ của MVT như đã thực hiện giúp cho
HS có thể trình bày một vấn đề, tự tin khi giao tiếp, hình
thành thói quen dám nói, dám làm và dám bảo vệ ý kiến
của mình trước người khác. Qua cách học tập này, HS đã
biết sử dụng ngôn ngữ vật lí để diễn tả, giải thích hiện
tượng thực tế.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, nếu biết phát huy
những tính năng ưu việt của MVT vào dạy thì ngoài việc
tăng cường tính tích cực, chủ động của HS, còn giúp HS
phát triển được NLTH, nâng cao chất lượng dạy học.
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