VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 10/2019, tr 178-181

TỰ HỌC VÀ MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN
ĐÁP ỨNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
Đinh Thị Hoa - Lê Hồng Phượng - Đinh Thành Công
Trường Đại học Hoa Lư
Ngày nhận bài: 13/9/2019; ngày chỉnh sửa: 25/9/2019; ngày duyệt đăng: 04/10/2019.
Abstract: Training under credit system with outstanding advantages is promoting the role of selfstudy, self-research, cost savings and training time, meeting the needs of learners. It is very
important in the study of theory and practice of students' self-study. Based on that, we propose
some requirements of teaching self-study and learning how to self-study of students to meet the
requirements of credit-based training, that help students to implement the plan of training transition
from year-to-year to credit-based training at Hoa Lu University. The article deals with students’
self-study and some self-study requirements meet the form of credit-based training
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1. Mở đầu
Đảng và nhà nước ta đã khẳng định tự học, tự đào
tạo là vấn đề mấu chốt có vị trí quan trọng trong chiến
lược GD-ĐT của đất nước. Điều này được khẳng định
rõ ở Nghị quyết TW5 khóa VIII: “tập trung sức nâng
cao chất lượng dạy và học, tạo ra năng lực tự học, tự
sáng tạo của học sinh bảo đảm mọi điều kiện và thời
gian tự học cho học sinh, phát triển mạnh mẽ phong
trào tự học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp
trong toàn dân” [1]. Luật Giáo dục sửa đổi (2005) đã
viết: “Về chương trình giáo dục: đối với giáo dục nghề
nghiệp, giáo dục đại học có thể được tiến hành theo
hình thức tích lũy tín chỉ hay theo niên chế” [2]. Nghị
quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính
phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học
Việt Nam giai đoạn 2006-2020 cũng có nêu: “Xây
dựng và thực hiện lộ trình chuyển sang chế độ đào tạo
theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để người
học tích luỹ kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên
thông, chuyển tiếp tới các cấp học tiếp theo ở trong
nước và ở nước ngoài” [3].
Xuất phát từ thực trạng chung của những trường đang
trong giai đoạn chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế
sang học chế tín chỉ là làm thế nào để nâng cao chất lượng
đào tạo đáp ứng với yêu cầu phát triển chung của xã hội?
Để góp phần thực hiện kế hoạch chuyển đổi đào tạo từ
niên chế sang học chế tín chỉ của Trường Đại học Hoa
Lư, bài viết đề cập vấn đề tự học của sinh viên (SV) và
một số yêu cầu về tự học đáp ứng hình thức đào tạo theo
học chế tín chỉ.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Hoạt động tự học
2.1.1. Khái niệm “tự học”

Học là chiếm lĩnh thông tin càng nhiều càng tốt. Tác
giả Nguyễn Cảnh Toàn viết: “Học là thu nhận, tích lũy,
gia tăng số lượng kiến thức… Học cốt lõi là tự học, là
quá trình phát triển nội tại trong đó chủ thể tự thể hiện
và biến đổi mình, tự làm phong phú giá trị của mình bằng
cách thu nhận, xử lí và biến đổi thông tin bên ngoài thành
tri thức bên trong con người mình”… [4; tr 69]. Theo
ông “Tự học là tự mình động não suy nghĩ, sử dụng năng
lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp…) và
có khi cả cơ bắp (khi phải sử dụng công cụ) cùng các
phẩm chất của mình rồi cả động cơ, tình cảm, cá nhân
sinh quan, thế giới quan để chiếm lĩnh một lĩnh vực hiểu
biết nào đó của nhân loại, biến lĩnh vực đó thành sở hữu
của mình” [5; tr 59].
Theo Từ điển Giáo dục học, “Tự học là quá trình tự
mình lĩnh hội tri thức khoa học và rèn luyện kĩ năng thực
hành không có sự hướng dẫn của giáo viên và sự quản lí
trực tiếp của cơ sở GD-ĐT” [6; tr 296].
Tác giả Nguyễn Kỳ cho rằng: Tự học là hoạt động
trong đó người học tích cực chủ động, tự mình tìm ra tri
thức kinh nghiệm bằng hành động của mình, tự thể hiện
mình. Tự học là người học tự đặt mình vào tình huống
học, vào vị trí nghiên cứu, xử lí các tình huống, giải quyết
các vấn đề, thử nghiệm các giải pháp [7].
Từ quan điểm trên, theo chúng tôi: Tự học là quá
trình tự giác, tích cực của người học để chiếm lĩnh tri
thức, kinh nghiệm xã hội - lịch sử trong thực tiễn, biến tri
thức của loài người thành vốn tri thức, kinh nghiệm, kĩ
năng, kĩ xảo của bản thân.
Tự học là quá trình con người tự giác, tích cực tiếp
thu hệ thống tri thức, những kinh nghiệm từ môi trường
xung quanh bằng các thao tác trí tuệ, nhằm hình thành
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cấu trúc tâm lí mới để biến đổi nhân cách của mình theo
hướng ngày càng hoàn thiện.
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ mang tính
mềm dẻo, tăng cường tính chủ động, tự học, tự nghiên
cứu cho SV; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho SV tích
luỹ kiến thức, kĩ năng; đồng thời cũng quản lí chặt chẽ
quá trình học tập của từng SV để đảm bảo chất lượng đào
tạo. Các điều kiện cần thiết để chuyển từ đào tạo theo
niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ là sự thống
nhất cao trong đội ngũ cán bộ quản lí viên chức và giảng
viên toàn trường, nhận thức về học chế tín chỉ, về những
công việc cần chuẩn bị, lộ trình thực hiện các công việc
ấy và sau đó triển khai công tác chuẩn bị chu đáo, toàn
diện các lĩnh vực. Đây là công việc rất khó khăn, cần sự
chỉ đạo sát sao, quyết liệt của hệ thống tổ chức Đảng,
chính quyền, đoàn thể, sự cố gắng của đội ngũ cán bộ
quản lí, giảng viên, nhân viên trong tất cả các đơn vị đào
tạo. Toàn bộ công việc xây dựng dự án chuyển đổi từ học
chế niên chế sang học chế tín chỉ và thực hiện dự án nếu
tiến hành khẩn trương, tích cực nhất cũng phải mất ít nhất
2-3 năm. Khi việc chuẩn bị hoàn tất, tức là các điều kiện
đã sẵn sàng, việc tổ chức đào tạo theo tín chỉ sẽ thực sự
mang lại kết quả mong muốn [8].
2.1.2. Vai trò của hoạt động tự học
Tự học là mục tiêu cơ bản của quá trình dạy học. Tự
học giúp cho mọi người có thể chủ động học tập suốt đời,
học tập để khẳng định năng lực, phẩm chất và để cống
hiến. Tự học giúp con người thích ứng với mọi biến cố
của sự phát triển KT-XH. Mỗi cá nhân sẽ không cảm
thấy bị lạc hậu so với thời cuộc, thích ứng bắt nhịp nhanh
trong mọi hoàn cảnh. Nếu rèn luyện cho người học có

Như vậy, trong việc học tập, vấn đề tự học là cái cốt
lõi, giúp người học có thể học tập suốt đời, học ở những
môi trường và điều kiện khác nhau, ở những lĩnh vực
kiến thức khác nhau, có thể tự chiếm lĩnh kiến thức, biến
cái của nhân loại thành cái của riêng bản thân mình, tự
học là để tự mình khẳng định mình, là con đường dẫn đến
thành công của người học.
2.1.3. Hoạt động tự học của sinh viên
Đặc trưng hoạt động tự học của SV là không có sự
hướng dẫn trực tiếp của giảng viên. Đây là hoạt động chủ
yếu hướng vào làm biến đổi chủ thể hoạt động - biến đổi
nhân cách SV. SV tự học với ý thức tự giác, tự nguyện,
tích cực, tìm ra bản chất vấn đề trong một tình huống cụ
thể của quá trình dạy học, độc lập sáng tạo trong việc vận
dụng những kĩ năng, kĩ xảo vào các tình huống khác nhau
tiến hành hành động một cách có hiệu quả. Tự học của
SV là hoạt động mang tính chất nghiên cứu, một hoạt
động tự giác. Cấu trúc tâm lí của nó gồm ba thành phần
quan hệ chặt chẽ, hữu cơ, bổ sung cho nhau: nhận thức
về tự học; thái độ tự học và hành động tự học mà biểu
hiện chính là các kĩ năng tự học.
Kĩ năng tự học là khả năng thực hiện thành thục và
có kết quả các thao tác, hành động tự học trên cơ sở vận
dụng những tri thức tích lũy được về hoạt động và kĩ
năng tự học; là biết cách tổ chức công việc, hoạt động tự
học một cách khoa học, hợp lí, tiết kiệm thời gian và có
chất lượng.
Để có cái nhìn tổng thể về tự học của SV, chúng tôi
tiến hành khảo sát 120 SV Trường Đại học Hoa Lư để
tìm hiểu mức độ thực hiện các kĩ năng tự học của SV và
thu được kết quả như sau:

Bảng mức độ thực hiện các kĩ năng tự học của SV
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Các kĩ năng
Lập kế hoạch tự học
Chú ý nghe giảng, tự ghi chép bài trên lớp
Đọc sách và tài liệu tham khảo bổ sung
Ghi chép tóm tắt các tài liệu đã học
Làm dàn bài đề cương
Học theo ý trọng tâm, học theo ý hiểu của bản thân
Khái quát hóa, hệ thống hóa các kiến thức đã học
Thảo luận theo nhóm lớp, thực hiện việc truy bài
Tự kiểm tra kết quả tự học của bản thân

được phương pháp, kĩ năng tự học, biết linh hoạt vận
dụng những điều đã học vào thực tiễn thì sẽ tạo cho họ
lòng ham học, nhờ đó kết quả học tập sẽ ngày càng được
nâng lên.

Thường xuyên
3,1
60,1
9,6
15,4
13,3
63,4
5,4
4,5
31,4

Mức độ (%)
Đôi khi
20,5
9,3
55,3
33,7
55,2
20,5
61,4
9,9
28,9

Không bao giờ
76,2
29,5
34,0
50,9
30,5
14,2
33,1
85,5
40,7

Bảng trên cho thấy, trong các kĩ năng tự học của SV,
việc chú ý nghe giảng, tự ghi chép bài; học theo ý trọng
tâm, theo ý hiểu của bản thân được sử dụng nhiều nhất
(61,1% và 65,4%). Kĩ năng lập kế hoạch tự học, thảo
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luận nhóm, truy bài, ghi chép tóm tắt tài liệu đã đọc ít sử
dụng. Lí do có thể giải thích là một số SV vẫn giữ thói
quen, cách học cũ ở trường phổ thông: học với sự chỉ dẫn
sát sao, chi tiết, cụ thể của giáo viên, tính độc lập chưa
thực sự được bộc lộ.
Như vậy, đối với SV, tự học chính là con đường tạo
ra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo bền vững, hình thành những
phẩm chất và năng lực cần thiết cho bản thân, đó là điều
kiện đảm bảo để họ có thể học tập suốt đời.
2.2. Những yêu cầu về tự học của sinh viên đáp ứng
hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ
Trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ, kế
hoạch học tập cụ thể phụ thuộc vào chính bản thân người
học: SV có nhiệm vụ và quyền được lựa chọn môn học,
thời gian học, tiến trình học nhanh, chậm phù hợp với
điều kiện của mình; mỗi SV đều có ý thức chủ động lập
kế hoạch, xác định thời gian, phương tiện, biện pháp để
thực hiện hoạt động học tập hiệu quả.
Hình thức tổ chức dạy học trong đào tạo theo học chế
tín chỉ quy định hoạt động tự học của SV là thành phần
bắt buộc và là nội dung quan trọng trong thời khóa biểu,
là một nội dung quan trọng trong việc đánh giá kết quả
học tập. Hoạt động dạy học theo học chế tín chỉ được tổ
chức theo 3 hình thức: lên lớp, thực hành và tự học, trong
đó hình thức tự học là không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa
giảng viên và SV, giảng viên giao nội dung để SV tự học,
tự nghiên cứu, tự thực hành và sẵn sàng tư vấn khi được
yêu cầu. Nếu trong đào tạo theo niên chế thì tự học mang
tính chất tự nguyện, còn đào tạo theo học chế tín chỉ thì
tự học là một thành phần hợp pháp và bắt buộc phải có
trong hoạt động học tập của SV.
Nội dung một bài giảng trong phương thức đào tạo
theo học chế tín chỉ thường gồm 3 thành phần chính: nội
dung bắt buộc phải biết được giảng trực tiếp trên lớp;
phần nội dung nên biết có thể không được giảng trực tiếp
trên lớp mà giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể
SV tự học, tự nghiên cứu ở ngoài lớp; phần nội dung có
thể biết dành riêng cho tự học, chuẩn bị bài, làm bài tập,
thảo luận nhóm, seminar, làm thí nghiệm và các hoạt
động khác có liên quan đến môn học. Do đó, kiến thức
của mỗi môn học được phát triển thông qua những tìm
tòi của người học dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của giảng
viên, nếu SV không tự học thì sẽ không đạt được yêu cầu
của môn học.
Hoạt động tự học được kiểm tra, đánh giá thường
xuyên thông qua các bài kiểm tra, bài tập, các buổi thảo
luận… trong suốt cả quá trình học.
Như vậy, trong phương thức đào tạo theo học chế tín
chỉ, hoạt động tự học của SV trở thành hoạt động bắt
buộc với các chế tài cụ thể theo quy định. Để hoạt động

tự học đạt hiệu quả tốt nhất đáp ứng hình thức đào tạo
theo học chế tín chỉ, cần đảm bảo một số yêu cầu cụ thể
dưới đây:
- Xác định mục đích, động cơ, thái độ học tập, nghiên
cứu đúng đắn - ở cả 3 mặt kiến thức, thái độ và kĩ năng:
mỗi SV phải tự đặt ra cho mình những câu hỏi: “Học để
làm gì?”, “Học để phục vụ ai?”; hiểu được mình phải rèn
luyện phấn đấu trở thành con người như thế nào? Nhận
thức được các mục tiêu trụ cột là “Học để biết, học để
làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”. Thể
hiện ở việc xác định mục tiêu học tập chung, mục tiêu
của từng môn học, ý thức được nhiệm vụ của mình, vì có
xác định rõ mục tiêu thì mới có động lực tốt để học, mục
tiêu tự thân, cho bản thân vì nghề nghiệp, vì cuộc sống.
- Xây dựng thái độ học tập, nghiên cứu đúng đắn: gắn
liền với sự hiểu biết mục tiêu đào tạo, với các điều kiện
của phương pháp học tập, nghiên cứu, biểu hiện ở sự đấu
tranh tích cực với các nội dung của tư duy và hành động,
với việc khắc phục những khó khăn gặp phải, đấu tranh
thẳng thắn để tìm ra chân lí.
- Xây dựng kế hoạch học tập phù hợp: SV nhận và
xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ tự học, tự
nghiên cứu mà giảng viên giao. Thực hiện thật tốt kế
hoạch nói trên (mạnh dạn liên hệ với giảng viên để được
tư vấn, hỗ trợ về vấn đề đang tự học, tự nghiên cứu); sau
mỗi buổi học, nên làm ngay bài tập về nhà, ôn lại bài, sơ
đồ hóa kiến thức theo bài, chương. Truy bài, rà soát kiến
thức hỗ trợ nhau trong ôn tập, tranh luận trong giải quyết
nhiệm vụ. Cần tổng kết, tóm tắt từng phần, từng chương
trong giáo trình để học tập, để phục vụ cho việc ôn tập
được dễ dàng.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia vào
nhiều hoạt động ngoại khóa để tu dưỡng, học tập
nghiên cứu, lao động, rèn luyện nghiệp vụ, văn nghệ,
thể dục thể thao…
- Phân bố hài hòa giữa học tập, thư giãn, nghỉ ngơi,
có chế độ sinh hoạt khoa học, cần có khả năng kiểm soát
bản thân: kiên trì, bình tĩnh, không bị lôi cuốn bởi các
yếu tố khác… Khi học tập, cần tập trung cao độ, không
làm phân tán tư tưởng. Không nên học trong những lúc
quá mệt mỏi, tránh sự căng thẳng quá độ, ảnh hưởng xấu
đến sức khỏe và kết quả học tập.
Để hoạt động tự học của SV đạt hiệu quả, đáp ứng
hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ rất cần sự quan
tâm, giúp đỡ của đội ngũ giảng viên, cụ thể:
- Giảng viên cần định hướng và kích thích ý thức tự
học, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phương pháp tư duy
khoa học, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo cho SV.
- Quan tâm đến khả năng nhận thức và quá trình học
tập của SV: xây dựng động cơ, thái độ học tập, tinh thần
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trách nhiệm, tự lực, tự chủ học tập, nắm vững mục tiêu
của môn học, mục tiêu từng bài. Khi bắt đầu môn học,
giảng viên giới thiệu và cung cấp cho SV đề cương môn
học: điều kiện tiên quyết, mục tiêu, yêu cầu, nội dung cơ
bản, trọng tâm, hình thức tổ chức, phương pháp dạy học,
hình thức, tiêu chí kiểm tra, đánh giá, tài liệu cần sử dụng,
địa chỉ những trang web trên mạng để SV có thể tra
cứu… (tên tài liệu, tác giả, hiện đang có ở đâu - chỉ rõ
cách tìm kiếm theo cấu trúc kiến thức của bài học, cụ thể
đến từng chương, mục trang… của các học liệu thông
qua các phiếu học tập phát cho SV trong giờ lên lớp của
bài học đó).
- Xác định rõ nội dung tự học và phương tiện thực
hiện nội dung đó cho SV: giảng viên cần thiết kế các
nhiệm vụ tự học cụ thể cho SV để họ có thể tự chiếm lĩnh
được các nội dung này, đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của
từng bài trong một khoảng thời gian định trước, giảng
viên cần giới thiệu đầy đủ các tài liệu bắt buộc, tham
khảo, cách thu thập, tra cứu và xử lí thông tin trong tài
liệu với những hướng dẫn chi tiết, cụ thể. Tăng cường
hướng dẫn, giúp đỡ SV xây dựng kế hoạch tự học khoa
học, phù hợp với điều kiện của mình để đạt hiệu quả học
tập (ngoài những nội dung, vấn đề đã được thảo luận tại
lớp, hoạt động theo nhóm); chỉ rõ mục đích, yêu cầu,
cách thức thực hiện để giao cho SV tự học, tự nghiên cứu;
liệt kê đủ chi tiết các công việc SV phải làm.
- Thay đổi việc kiểm tra, đánh giá quá trình học tập
với các hình thức đa dạng: cá nhân, nhóm, bài tập nhóm,
bài tập lớn, các bài thi giữa kì, cuối kì để hình thành cách
làm việc nghiêm túc, tích cực, tự giác, để rèn luyện ý chí
phấn đấu đạt kết quả cao nhất cho người học. Xây dựng
các tiêu chí đánh giá, xác định thời gian nộp báo cáo kết
quả tự học, tự nghiên cứu của SV và thông báo ngay cho
SV khi giao nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu.
- Tăng cường các điều kiện phục vụ tự học của SV:
phòng học, trang thiết bị học tập, phòng thí nghiệm, thực
hành, thư viện, nguồn học liệu đầy đủ về số lượng, phong
phú về nội dung và chuẩn mực về chất lượng. Nhà trường
thường xuyên củng cố, nâng cấp, mở rộng hệ thống
mạng, mở rộng khả năng khai thác các tiện ích của mạng
nội bộ, tư liệu điện tử.
- Tạo môi trường học tập cởi mở với bầu không khí
thân thiện trong lớp học, đồng thời cần có sự quản lí sát
sao SV, nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của SV trong
việc thực hiện nhiệm vụ học tập của mình; tạo điều kiện
cho SV được tiếp xúc dễ dàng và nhận được các tư vấn
cần thiết; giảng viên cần quan tâm, động viên, khuyến
khích SV tự tin, phấn chấn, yên tâm để say mê học tập
ngành mình đã lựa chọn, tạo cơ hội để SV cảm thấy tự
tin học thày, hỏi bạn, được mạnh dạn suy nghĩ độc lập và
bày tỏ quan điểm, chính kiến cá nhân để khắc sâu, mở

rộng kiến thức. Đánh giá, nhận xét kết quả tự học, tự
nghiên cứu, tận dụng thời gian trả bài như một giờ giải
đáp và sửa lỗi cho SV.
3. Kết luận
Đào tạo tín chỉ đối với bậc đại học là một hình thức
đào tạo được các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng từ
thế kỉ XIX, với các ưu điểm nổi bật là đề cao vai trò của
người học, coi việc tự nghiên cứu và học tập của SV là
yếu tố then chốt giúp tiết kiệm chi phí và thời gian đào
tạo, đáp ứng nhu cầu của người học, đang trở thành một
xu thế tất yếu mà các trường đại học phải hướng tới và
triển khai thực hiện.
Tự học có một tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình
học tập của SV, là hình thức học tập không thể thiếu của
SV, là quá trình đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực to lớn của
bản thân, không thể thành công ngay trong “ngày một,
ngày hai” mà phụ thuộc rất lớn vào tinh thần tự giác, nỗ
lực chứng tỏ bản thân của mỗi SV, đồng thời là con
đường vươn tới thành công.
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