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THỰC TRẠNG TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP
CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Nguyễn Thị Huyền - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngày nhận bài: 15/12/2017; ngày sửa chữa: 02/01/2018; ngày duyệt đăng: 16/04/2018.
Abstract: For the purpose of improving the learning effectiveness and the quality of the outcomes
of students at National Economics University, study on the positive in learning of students is
required. The positive in learning of students is reflected in the perception, attitude and
participation in learning activities. The status of the positive in learning is evaluated through
opinions of students and lecturers. Research results show that many students recognize the
importance of the positive in learning, but some students take part in learning activities just to cope
with assignments of teachers or to pursue degrees. Also, the article proposes some suggestions for
promoting the positive in learning of students at National Economics University.
Keywords: Learning, positive, student, National Economics University.
1. Mở đầu
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là mục đích
của giáo dục đại học. Khi khoa học công nghệ ngày càng
phát triển, đặc biệt thời kì cách mạng công nghiệp 4.0 sự ra đời của trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ in 3D, kết nối
vạn vật IOT - giáo dục đại học càng phải tiến hành nâng
cao chất lượng đào tạo để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu
cầu thị trường lao động.
Sinh viên (SV) nói chung và SV tại Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân nói riêng còn gặp khó khăn trong học
tập, đặc biệt từ khi áp dụng phương thức học tập theo học
chế tín chỉ. Học tập theo học chế tín chỉ là phương thức
lần đầu tiên được tiếp xúc, còn nhiều mới lạ nên SV chưa
nhận thức đầy đủ sự cần thiết của phương thức này, do
đó chưa có thái độ học tập đúng đắn, phương pháp học
tập chưa hiệu quả và chưa chủ động, sáng tạo trong học
tập. Nhiều em còn có tư tưởng “trung bình chủ nghĩa”,
học theo mùa thi cử, chưa thật quyết tâm trong học tập.
Nghiên cứu tính tích cực (TTC) học tập của SV, đặc biệt
là SV ngành Kinh tế và tìm biện pháp tác động đến TTC
sẽ góp phần nâng cao chất lượng học tập. Đây là việc làm
có ý nghĩa lí luận và thực tiễn đối với hoạt động học tập
và giảng dạy khối ngành kinh tế.
Bài viết trình bày thực trạng TTC với hiệu quả học
tập của SV Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm lí luận
2.1.1. Tính tích cực
TTC là trạng thái tâm lí thể hiện thái độ tích cực đối
với một công việc nào đó. Có TTC sẽ giúp cá nhân chủ
động và có những hoạt động nhằm tạo ra sự biến đổi, hăng
hái, nhiệt tình đối với nhiệm vụ, công việc. Trong cuộc
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sống, TTC thường sử dụng là chỉ thái độ của chủ thể trong
hoạt động của mình, có thể xem như là một biểu hiện hoặc
một dấu hiệu bên ngoài của TTC. TTC gắn liền với hoạt
động và hoàn cảnh bên ngoài, biểu hiện như sau: + TTC
gắn liền với sự hoạt động, được thể hiện như là động lực
để hình thành và hiện thực hoá hoạt động; + Ở mức độ cao,
nó thể hiện ở tính chế ước, chế định trạng thái bên trong
của chủ thể; + TTC thể hiện sự thích ứng một cách chủ
động với hoàn cảnh, môi trường sống bên ngoài. Như vậy,
TTC được nghiên cứu trong mối quan hệ với hoạt động,
nó làm xuất hiện động lực thúc đẩy con người hoạt động
có hiệu quả. TTC cá nhân không chỉ đơn giản là một trạng
thái tâm lí được huy động vào một thời điểm hoặc một tình
huống mà là một thuộc tính chung cho tất cả các chức
năng, khả năng và sức mạnh của cá nhân.
Do đó, nguồn gốc của TTC chính là nhân tố bên trong
của sự phát triển nhân cách. Vậy, nguồn gốc của TTC là
hứng thú, nhu cầu và động cơ nằm trong hoạt động chủ
đạo của cá nhân, nhờ chúng mà cá nhân có thể đạt được
kết quả cao trong hoạt động.
2.1.2. Tính tích cực học tập của sinh viên
TTC học tập có những biểu hiện gắn với các diễn
biến tâm lí, sinh lí, sinh học bên trong cơ thể và những
biểu hiện hành vi bên ngoài có thể dễ dàng nhận thấy
bằng quan sát trực tiếp liên quan đến nỗ lực cá nhân,
hứng thú say sưa với việc học, sự chủ động, sẵn sàng
vượt qua các khó khăn trở ngại nhằm đạt thành tích cao
trong học tập.
Những diễn biến bên trong được thể hiện ở sự căng
thẳng về trí lực, những hành động thao tác nhận thức từ
cảm giác, tri giác đến quá trình tư duy, tưởng tượng, đồng
thời còn thể hiện ở nhu cầu, hứng thú, động cơ bền vững
đối với đối tượng nhận thức, ở thái độ độc lập trong quá
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trình tìm kiếm phương pháp, phương tiện để giải quyết
vấn đề học tập đặt ra.
Những diễn biến bên ngoài được thể hiện ở đặc điểm
hành vi như: Nhịp độ, cường độ học tập cao, người học
chủ động tìm tòi để hoàn thành nhiệm vụ học tập được
giao với sự chú ý cao độ. Kế thừa các công trình nghiên
cứu đã có, chúng tôi cho rằng, TTC học tập của SV là
một phẩm chất tâm lí cá nhân của SV thể hiện ở nhận
thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng về mục đích học
tập, sự sẵn sàng, chủ động, nỗ lực vượt khó của SV trong
hoạt động học tập nhằm đạt kết quả cao đáp ứng mục
tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường.
2.2. Cấu trúc tâm lí và các mặt biểu hiện tính tích cực
học tập của sinh viên
2.2.1. Cấu trúc tâm lí tính tích cực học tập của sinh viên
- Nhu cầu học tập: là những đòi hỏi tất yếu, khách
quan, biểu hiện sự cần thiết về một cái gì đó cần được thỏa
mãn của người học trong cuộc sống và hoạt động. Từ rất
lâu, các nhà nghiên cứu trên các lĩnh vực khác nhau đã
quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, mỗi góc độ nghiên
cứu họ lại có cái nhìn khác nhau về nhu cầu học tập.
- Động cơ học tập: Hoạt động học tập của SV là loại
hoạt động có mục đích tự giác. Muốn hoạt động học tập
diễn ra một cách thuận lợi và có kết quả, phải tạo cho
hoạt động này một lực thúc đẩy mạnh mẽ, đó là động cơ
học tập. Động cơ học tập chính là sự thể hiện cụ thể của
nhu cầu học tập, là lực thúc đẩy hoạt động học tập của
SV đạt kết quả cao theo các đòi hỏi do nhà trường đề ra.
Nhờ có động cơ học tập đúng đắn thôi thúc mà TTC học
tập của SV tăng lên. SV hiểu rõ hơn mục đích đến trường
học tập, rèn luyện, trau dồi tri thức để sau này ra trường,
phục vụ đất nước hiệu quả hơn. Cũng nhờ
có động cơ học tập đúng đắn mà SV đấu tranh có hiệu
quả với các động cơ sai trái, nỗ lực hết mình vì mục đích
học tập do khóa học và nhà trường đề ra; tự tin hơn, tích
cực trong học tập hơn, chủ động sắp xếp thời gian học
tập, chủ động vượt qua các khó khăn, trở ngại mỗi khi
gặp phải.
- Hứng thú học tập: Hứng thú là thái độ đặc biệt của
cá nhân đối với đối tượng nào đó, vừa có ý nghĩa đối với
cuộc sống, vừa có khả năng mang lại khoái cảm cho cá
nhân trong quá trình hoạt động. TTC học tập của SV nếu
không dựa trên hứng thú thì dễ không bền vững, dễ bị
suy giảm trước các tác động tiêu cực.
2.2.2. Mức độ biểu hiện tính tích cực học tập của sinh viên
Theo G. I. Sukina [1], TTC hoạt động trí tuệ của học
sinh được biểu hiện bởi các dấu hiệu sau: - Khao khát, tự
nguyện tham gia trả lời các câu hỏi của giáo viên, bổ sung
các câu trả lời của bạn, thích được phát biểu ý kiến của
mình về vấn đề nêu ra; - Hay nêu thắc mắc, đòi hỏi giải
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thích cặn kẽ những vấn đề giáo viên trình bày chưa đủ
rõ; - Chủ động vận dụng linh hoạt những kiến thức, kĩ
năng đã học để nhận thức các vấn đề mới; - Mong muốn
được đóng góp với thầy với bạn những thông tin mới lấy
từ những nguồn khác nhau, có khi vượt ra ngoài phạm vi
bài học, môn học.
Ngoài những biểu hiện nói trên mà giáo viên dễ nhận
thấy, còn có những biểu hiện về mặt xúc cảm, khó nhận
thấy hơn như thờ ơ hay hào hứng, phớt lờ hay ngạc nhiên,
hoan hỉ hay buồn chán trước một nội dung nào đó của
bài học hoặc khi tìm ra lời giải cho một bài tập. Những
dấu hiệu này biểu hiện khác nhau ở từng cá thể học sinh,
bộc lộ rõ ở các lớp học sinh bé và kín đáo ở các học sinh
lớp trên.
G. I. Sukina còn phân biệt những biểu hiện của TTC
học tập về mặt ý chí như: Tập trung chú ý vào vấn đề
đang học, kiên trì làm cho xong các bài tập; không nản
trước những tình huống khó khăn; thái độ phản ứng khi
chuông báo hết tiết học: tiếc rẻ, cố làm cho xong hoặc vội
vàng gấp vở chờ được lệnh ra chơi.
Theo Trần Bá Hoành [2], TTC học tập của học sinh
được biểu hiện ở sự khao khát học hay nêu thắc mắc, chủ
động vận dụng, sự tập trung chú ý, sự kiên trì vượt mọi
khó khăn để đạt mục đích. TTC học tập được thể hiện ở
các mức độ khác nhau đó là: tái hiện, tìm tòi, sáng tạo.
Hai tác giả này đã chỉ ra tương đối đầy đủ các thành
phần tâm lí của TTC học tập, tuy nhiên họ chủ yếu đi sâu
nghiên cứu ở lứa tuổi học sinh phổ thông chứ chưa đi sâu
nghiên cứu những biểu hiện TTC học tập của SV.
Khi nghiên cứu TTC nhận thức của học sinh, Thái
Duy Tuyên [3] đã chỉ ra biểu hiện của TTC học tập như
sau: - Các em có chú ý học tập; - Hăng hái tham gia vào
mọi hình thức của hoạt động (thể hiện ở chỗ giơ tay phát
biểu ý kiến, ghi chép...); - Hoàn thành những nhiệm vụ
được giao; - Ghi nhớ tốt những điều đã học; - Hiểu bài
học và có thể trình bày lại nội dung bài học theo ngôn
ngữ riêng của mình; - Biết vận dụng được những kiến
thức đã học vào thực tiễn; - Đọc thêm, làm thêm các bài
tập khác; - Tốc độ học tập nhanh và hứng thú trong học
tập; - Có quyết tâm, có ý chí vượt khó khăn trong học
tập; - Có sáng tạo trong học tập.
Ngoài ra, ông còn chỉ ra các mức độ tích cực của học
sinh, đó là: - Có tự giác học tập, không hay bị bắt buộc
bởi những tác động bên ngoài (gia đình, bạn bè, xã hội...);
- Thực hiện nhiệm vụ của thầy giáo theo yêu cầu tối thiểu
hay tối đa; - Tích cực nhất thời hay thường xuyên, liên
tục; - Tích cực ngày càng tăng hay giảm dần; - Có kiên
trì, vượt khó hay không.
Từ những ý kiến trên, theo chúng tôi, TTC học tập
của SV được biểu hiện ở các mặt sau:
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- Mặt nhận thức: SV nhận thức được mục đích, ý
nghĩa của môn học.
- Mặt thái độ: SV có thái độ học tập đúng đắn (nhu
cầu, hứng thú, động cơ) với môn học đó.
- Mặt hành động: Huy động các chức năng tâm lí để
từ đó tìm ra cách thức học phù hợp. Có sự vận dụng tích
cực các chức năng tâm lí như tri giác, tư duy, tưởng
tượng, trí nhớ, chú ý... vào việc học tập.
2.3. Phương pháp nghiên cứu và các kĩ thuật thu thập
thông tin
- Phương pháp phân tích tài liệu: Tổng quan các tài
liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, phân tích, tập hợp,
xây dựng cơ sở lí luận cho việc nghiên cứu TTC.
- Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn SV về thực
trạng TTC của họ.
- Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu hỏi để điều
tra nhằm mục đích tìm hiểu nhận thức của SV về vấn đề
TTC, mức độ, hình thức học tập của SV.
- Phương pháp xử lí tài liệu bằng thống kê toán học.
2.4. Thực trạng tính tích cực học tập của sinh viên
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Để giải quyết nhiệm vụ của đề tài, tác giả đã tiến hành
làm và phát phiếu điều tra trên 200 SV năm 2, 3 (k58,
k57), 10 GV Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ở học kì
I năm học 2017-2018. Sau khi thu phiếu về, tác giả thực
hiện thống kê và xử lí số liệu bằng Excel. Kết quả thu
được như sau:
2.4.1. Nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của
tính tích cực
Bảng 1. Nhận thức của SV về tầm quan trọng của TTC
Rất
Quan
Bình
Mức độ
quan
trọng
thường
trọng
Thời điểm
SL % SL % SL %
K58 (năm thứ 2)

30

30

30

30

40

40

K57 (năm thứ 3) 40 40 45 45 15 15
Cộng chung
70 35 75 38 55 28
Bảng 1 cho thấy, 73% SV nhận thức được tầm quan
trọng của TTC trong việc nâng cao hiệu quả học tập,
cũng như đối với cuộc sống. Trong đó, 35% SV nhận
thức TTC rất quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập và
38% SV nhận thấy quan trọng. Chỉ có 28% SV nhận thức
bình thường với TTC ảnh hướng đến hiệu quả học tập.
Có sự khác biệt nhận thức về tầm quan trọng (rất quan
trọng và quan trọng) của TTC giữa SV năm thứ 2 (60%)
và năm thứ 3 (85%). Qua phỏng vấn sâu, chúng tôi nhận
thấy, đa số SV hiểu biết tri thức xã hội; để thành công
trong cuộc sống, SV phải chủ động, tự giác, tích cực tìm
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tòi khám phá để hoàn thiện bản thân và sẵn sàng hội nhập
trong nền kinh tế nhiều cạnh tranh. Có 28% SV cho rằng,
vai trò của TTC học tập với SV kinh tế là bình thường.
Bởi các bạn cho rằng, bản chất nền kinh tế thị trường đầy
biến động, luôn đặt ra những yêu cầu mới với lực lượng
lao động nên việc các SV tích cực là một nhiệm vụ
thường xuyên.
2.4.2. Thái độ học tập của sinh viên
2.4.2.1. Hứng thú học tập của sinh viên (bảng 2)
Bảng 2. Hứng thú học tập
của SV Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Bình
Không
Mức độ
Hứng thú
thường
hứng thú
Năm
SL
%
SL
%
SL
%
K57 (năm 3) 60
60
40
4
0
0
K58 ( năm 2) 65
65
35
35
0
0
Cộng chung 125 62,5 75 37,5 0
0
Bảng 2 cho thấy, 62,5% số SV nghiên cứu có hứng
thú với hoạt động học tập. Qua quan sát, chúng tôi nhận
thấy, những SV này rất ham hiểu biết (các em thường đi
học đầy đủ các giờ học, hay nêu thắc mắc khi không hiểu
các quy luật, kiến thức...). Các em thường thích được
giảng viên (GV) tổ chức hoạt động đòi hỏi sự tích cực
tham gia xây dựng bài của SV. Các em cũng thích được
GV giao các vấn đề, đặc biệt các vấn đề mang tính ứng
dụng của bộ môn trong việc giải quyết các tình huống
thực tế cuộc sống, tham gia đóng vai tình huống xảy ra
trong doanh nghiệp. Có 37,5% SV thấy bình thường với
hoạt động học tập. Với những SV này, chúng tôi cho
rằng, học tập là nhiệm vụ bắt buộc theo kế hoạch của nhà
trường để SV có bằng tốt nghiệp, các em không có hứng
thú với môn học. Số SV không có hứng thú học tập là
0%. Đây là kết quả đáng mừng cho SV được khảo sát, và
điều này cũng chứng tỏ, các em có rất nhiều hứng thú với
hoạt động học tập tại trường. Điều này phù hợp với thực
tiễn, bởi những SV đỗ vào trường là những SV có kết
quả học tập khá tốt trở lên, các em cũng có ý thức rõ ràng
với việc học và trách nhiệm nghề nghiệp trong tương lai.
2.4.2.2. Động cơ học tập của sinh viên (bảng 3)
Bảng 3. Động cơ học tập của SV
Động cơ hoàn thiện tri thức
Vị trí
Không
Chiếm
Bình
chiếm
ưu thế
thường
ưu thế
Năm
SL %
SL
%
SL %
K58 (năm 2) 50
50
30
30
20
20
K57 (năm 3) 60
60
20
20
20
20
Cộng chung 110 55
50
25
40
20
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Bảng 3 cho thấy, số SV có động cơ chiếm ưu thế là
động cơ hoàn thiện tri thức chiếm 55%. Số SV này đã ý
thức được rằng muốn trở thành cử nhân kinh tế tốt thì
không những cần học tập đạt hiệu quả mà còn phải có
những kĩ năng tốt để thích ứng với sự biến đổi của nền
kinh tế thị trường. Đó là những SV luôn tự giác hoàn
thành các nhiệm vụ học tập của mình, các em luôn mong
muốn GV kiểm tra tri thức thường xuyên, giúp họ có
cách học hiệu quả. Các em luôn tỏ ra vui sướng khi chiếm
lĩnh được nội dung tri thức cũng như phương pháp giành
tri thức ấy. Có 25% SV học tập vì động cơ hoàn thiện tri
thức và chỉ có 20% SV học tập vì những động cơ khác
như do muốn hài lòng bố mẹ, tự hào hãnh diện với bạn
bè... mà chưa ý thức rõ về mục đích học tập ở đại học
hoặc ý thức được nhưng không có nghị lực vượt qua các
khó khăn trở ngại về thời gian, sức khoẻ, phương pháp
giảng dạy của GV, nội dung tri thức mới.
2.4.3. Hành động học tập của sinh viên
2.4.3.1. Biểu hiện của sự chú ý trong các giờ học của sinh
viên (bảng 4)
Bảng 4. Biểu hiện của sự chú ý trong các giờ học của SV
Thờ ơ,
Bình
Các mức độ Tập trung
không
chú ý
thường
biểu hiện chú
chú ý
ý
SL
%
SL
%
SL
%
K58 (năm 2) 30
30
60
60
10
10
K57 (năm 3) 40
40
50
50
10
10
Cộng chung
70
35 110 55
20
15
SV ở các khóa có nhận thức và hứng thú khác nhau
đối với hoạt động học tập, nên ý thức học tập của họ cũng
biểu hiện khác nhau trong quá trình học tập. Bảng 4 cho
thấy, chỉ 35% số SV trong lớp tập trung chú ý nghe giảng,
55% số SV lúc chú ý lúc không và hơn 10% số SV lại
không chú ý nghe giảng. Kết quả này thể hiện gần đồng
đều ở các khóa. Số SV tập trung chú ý tăng và số SV
không chú ý giảm. Cụ thể: K58 có số SV tập trung chú ý
chiếm 30%, K57 tăng lên 40%. Số SV thờ ơ, không tập
trung chú ý chiếm 15% ở cả 2 khóa. Đối với những SV
này, qua trao đổi, họ thường đưa ra ý kiến “chúng em có
giáo trình nên không cần ghi chép, khi nào ôn tập, kiểm
tra mới mang sách ra học những phần đó hoặc chúng em
đến lớp để đủ điều kiện thi môn học còn tài liệu học tập
trên Internet đã rất đầy đủ”.
2.4.3.2. Hành động phát biểu xây dựng bài trong các giờ
học (bảng 5)
Bảng 5 cho thấy, số SV thường xuyên xây dựng bài,
tham gia phát biểu khi GV đặt vấn đề còn ít, chiếm 17,5%.
Có đến 65% SV đôi khi mới phát biểu. Chỉ có 17,5% SV
đến lớp chỉ nghe giảng thụ động, không bao giờ phát biểu
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xây dựng bài khi thầy/cô hỏi hoặc nêu vấn đề. Đối với các
SV này, trong giờ học, không bao giờ tập trung chú ý theo
dõi, suy nghĩ để tiếp thu tri thức. Các em chỉ thích GV
giảng chậm để có thể ghi được bài giảng ngắn gọn, dễ
hiểu và chỉ cần học như vậy cũng thi qua là được.
Bảng 5. Hành động phát biểu xây dựng bài
trong các giờ học của SV
Thường
Không
Mức độ
Đôi khi
xuyên
bao giờ
Năm
SL
%
SL % SL
%
K58 (năm 2) 20
20
60 60 20
20
K57 (năm 3) 15
15
70 70 15
15
Cộng chung
35 17,5 130 65 35 17,5
2.4.3.3. Thời gian học tập ở nhà của sinh viên trong một
tuần (bảng 6)
Bảng 6. Thời gian dành cho học ở nhà của SV
trong một tuần (tối thiểu 1 tiết/tuần)
Không học
Thời
Nhiều nhất Trung bình
ở nhà
gian
Năm
SL
%
SL
%
SL
%
K58 (năm 2) 20
20
70
70
10
10
K57 (năm 3) 15
15
75
75
5
05
Cộng chung 35 17,5 145 72,5 15 7,5
Bảng 6 cho thấy, cả 2 khóa chỉ có 17,5% SV dành
thời gian nhiều (hơn 1 tiết/tuần) cho tự học ở nhà. Có
72,5% số SV dành trung bình 1 tiết/ một tuần, còn 7,5%
số SV không dành thời gian tự học ở nhà. Như vậy, số
thời gian để tự học quá ít. Chúng ta đều biết, mỗi môn
học thường có 2-3 tiết trên lớp mỗi tuần. Để chuẩn bị cho
2-3 tiết này, các em phải đọc tài liệu, phải học bài hôm
trước, phải làm bài tập thực hành. Với số lượng thời gian
như vậy làm sao SV có thể tìm hiểu sâu sắc tri thức, vốn
là những tri thức trừu tượng, khó hiểu và lần đầu tiên các
em được làm quen.
2.4.4. Nhận xét chung về thực trạng tính tích cực học tập
của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (xem
bảng 7 trang bên)
Bảng 7 cho thấy:
- SV tự đánh giá:
+ Về mặt nhận thức: Cả 2 khóa với 73% SV đều nhận
thức được tầm quan trọng của TTC với nâng cao hiệu
quả hoạt động học tập của SV Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân cũng như việc rèn luyện kĩ năng trong quá trình
đào tạo nhà kinh tế, nhà quản trị doanh nghiệp tương lai;
+ Về mặt thái độ: Có trung bình 89,9% số SV ở 2
khóa học có hứng thú và động cơ học tập các môn học ở
trường. Những SV này có những biểu hiện như: chú ý
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Bảng 7. Tổng hợp thực trạng TTC học tập của SV Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Mức độ
Biểu hiện
Nhận thức
Thái độ (hứng thú, động cơ)
Hành động (chú ý, phát biểu, thời
gian tự học)
Tổng trung bình

Rất tích cực
(tỉ lệ %)
SVTĐG
GVĐG
35
53,3
58,7
21,1

Tích cực
(tỉ lệ %)
SVTĐG
GVĐG
38
41,2
31,2
42,2

Bình thường
(tỉ lệ %)
SVTĐG
GVĐG
28
5,5
10,1
36,7

23,3

17,2

64,2

31,7

12,5

51,1

39

30,5

44,4

38,3

16,6

31,2

(Chú thích: SVTĐG: SV tự đánh giá; GVĐG: giảng viên đánh giá)
nghe giảng, ghi bài cẩn thận, làm đề cương rõ ràng chi trọng của SV là cơ sở để SV có thái độ học tập đúng đắn,
tiết và luôn yêu cầu GV kiểm tra thường xuyên cũng như có hành động học tập thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ
sửa chữa sai sót cho mình, luôn hoàn thành các nhiệm vụ học tập có hiệu quả. Vì vậy, GV muốn nâng cao TTC
học tập đúng thời gian quy định hay nêu thắc mắc, hăng học tập của SV thì trước hết phải làm cho các em thấy
hái tham gia giải quyết các vấn đề GV đưa ra... Còn sự cần thiết phải lĩnh hội tri thức, không những cho việc
10,1% SV tỏ ra chưa hứng thú, chưa có động cơ học tập hoàn thành nhiệm vụ học tập ở hiện tại mà còn cho cả
nên học một cách thụ động, có những biểu hiện đối lập, sự nghiệp trong tương lai của các em. Từ đó, các em có
trả bài.
nhu cầu, động cơ học tập đúng đắn và có những hành
+ Về mặt hành động: Có trung bình 23,3% và 64,2% động tích cực để lĩnh hội và vận dụng tri thức có hiệu
SV ở 2 khóa học trên lớp luôn chú ý nghe giảng, hăng quả trong học tập cũng như trong cuộc sống của các em
hái phát biểu và dành thời gian học tập ở nhà. Các em hồ sau này.
Thực trạng TTC học tập của SV Trường Đại học
hởi, phấn khởi tìm ra tri thức mới, tỏ vẻ khó chịu khi GV
thuyết trình quá nhiều,...; ở nhà các em tự giác hoàn thành Kinh tế Quốc dân là chưa thật cao, chưa có sự thống nhất
nhiệm vụ học tập đúng quy định, giành thời gian tự học giữa nhận thức, thái độ và hành động học tập. SV nhận
phù hợp với yêu cầu môn học. Còn 12,5% SV trên lớp thức rất tốt về TTC với nâng cao hiệu quả học tập chiếm
thờ ơ, ít chú ý nghe giảng, hiếm khi hoặc không bao giờ 100%, nhưng hành động thể hiện TTC trong học tập còn
tham gia cùng GV và các bạn tìm ra tri thức mới. Các em hạn chế, chỉ đạt 68,6% SV rất tích cực và tích cực tham
hoàn thành nhiệm vụ học tập ở nhà một cách miễn gia các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của
cưỡng, không đúng thời gian quy định và thường không mình. Chúng tôi kiến nghị: - Cần làm cho SV xác định
đảm bảo cả về số lượng và chất lượng tri thức, kĩ năng, rõ mục đích học tập môn học, để tạo ra sự thống nhất
kĩ xảo so với yêu cầu của môn học.
giữa ý nghĩa khách quan và chủ quan trong học tập. Điều
đó quyết định trực tiếp chất lượng học tập của các em;
- GV đánh giá:
Có tới 94,5% GV nhận xét rằng, SV nhận thức tốt về - Cần hình thành cho SV có thái độ học tập đúng đắn, tự
tầm quan trọng của TTC. 63,3% SV thể hiện thái độ rất tích giác, chủ động, độc lập học tập ngay khi còn ngồi trên
cực và tích cực với hoạt động học tập nhưng SVTĐG là ghế nhà trường và khuyến khích các em tham gia các
89,8%. Về hành động, GVĐG là 48,9%, còn SVTĐG là hoạt động ngoại khóa, đa dạng các hình thức học tập
87,5%. Như vậy, SV tự nhận xét về nhận thức, thái độ và nhằm tối ưu hóa quá trình nhận thức của SV; - Cần tạo
hành động luôn chiếm tỉ lệ % cao hơn GV. Điều này hoàn điều kiện để SV được có cơ hội thể hiện, thể nghiệm
toàn phù hợp với thực tế, bởi nó là một trong những nguyên những cảm xúc tích cực, phát triển hoạt động nhận thức
tắc trong dạy học - GV luôn yêu cầu cao đối với người học. phong phú ngay cả khi có và không có sự hướng dẫn trực
Ở đây chưa có sự thống nhất giữa nhận thức, thái độ và hành tiếp của GV; - Luôn đưa SV vào những “tình huống có
động học tập của một số SV (tỉ lệ % nhận thức cao hơn thái vấn đề” hoặc “tác động vào vùng phát triển gần” để SV
độ và hành động). SV có nhận thức tốt nhưng nhận xét của phải huy động các chức năng tâm lí cao nhằm chiếm lĩnh
GV về hành động còn rất hạn chế, có tới 51,1 % SV bình tri thức, kĩ năng, kĩ xảo cần thiết cho hoạt động học tập
hiệu quả và là triển vọng để SV hoạt động nghề nghiệp
thường (không tích cực trong hành động).
sau này có hiệu quả.
3. Kết luận và kiến nghị
Những thành phần tâm lí của TTC học tập có mối
(Xem tiếp trang 58)
quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhận thức ý nghĩa, tầm quan
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Bảng. Định lượng kết quả thực nghiệm
Lớp
Thực nghiệm
(45 HS)
Đối chứng (45 HS)

ni

Điểm: 1-4

Điểm: 5-6

45

6

13,3

13

28,9

26

45

10

22,2

19

42,2

16

Tổ chức HĐTN trong dạy học môn Tin học đã nâng
cao được khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của
HS, khả năng làm việc cá nhân hoặc nhóm được phát huy
một cách tích cực. Các NL chung và NL đặc thù của HS
được phát triển, đặc biệt là NL tự học, NL giải quyết vấn
đề và NL công nghệ thông tin.
Mục đích thực nghiệm đã được hoàn thành, HS ở các
lớp thực nghiệm đã phát triển được các NL chung và NL
đặc thù đặc biệt là NL tự học, NL giải quyết vấn đề và NL
công nghệ thông tin trong học tập tốt hơn ở lớp đối chứng.
Việc thiết kế và tổ chức HĐTN trong dạy học môn
Tin học cấp tiểu học theo định hướng phát triển NL dựa
trên chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học cấp
tiểu học hiện hành là khả thi và đem lại hiệu quả tích cực
trong việc hình thành và phát triển NL HS.
3. Kết luận
HĐTN là một hình thức tổ chức dạy học cần thiết và
hiệu quả trong dạy học theo định hướng phát triển NL,
đồng thời góp phần củng cố kiến thức, kĩ năng, nâng cao
chất lượng, kết quả giáo dục HS tiểu học nói chung và
dạy học môn Tin học nói riêng. Trên cơ sở những kiến
thức và phương pháp đã nghiên cứu được, GV vận dụng
thiết kế, tổ chức các HĐTN trong quá trình dạy học môn
Tin học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học môn
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