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Có bao giờ bạn tự hỏi rằng: NhNhNhNhữữữữngngngng mmmmôôôônnnn hhhhọọọọcccc nnnnààààoooo quanquanquanquan trtrtrtrọọọọngngngng nhnhnhnhấấấấtttt ttttừừừừ llllớớớớpppp 1111 đếđếđếđếnnnn

llllớớớớpppp 12,?12,?12,?12,? VVVVàààà bbbbạạạạnnnn đãđãđãđã hhhhọọọọcccc nhnhnhnhữữữữngngngng mmmmôôôônnnn đóđóđóđó nhnhnhnhưưưư ththththếếếế nnnnàààào?o?o?o? Sau khi điểm lại thời học

phổ thông và trả lời 2 câu hỏi trên, rất nhiều sinh viên đại học đã giật mình với

cách họ đã từng học. Đối với họ, đi học từng chỉ được định nghĩa trong 4 bước: 1-

Đến lớp, 2- Nghe giảng, 3- Về nhà, và 4- Làm bài tập. Cách học thụ động như vậy

rất phổ biến ở mọi cấp giáo dục tại Việt Nam.

Chính vì thế, đã đến lúc tất cả chúng ta phải tìm câu trả lời cho câu hỏi sau: PhPhPhPhảảảảiiii

llllààààmmmm ggggìììì đểđểđểđể hhhhọọọọcccc ttttốốốốtttt hhhhơơơơn?n?n?n? Đây chính là lý do thầy Peter Nguyễn, giảng viên Khoa

Nhân văn & Ngôn ngữ, Đại học Tân Tạo (TTU) chọn để thuyết trình về “tư duy

phản biện” trong hội thảo được thư viện TTU tổ chức vào ngày 5 tháng 11, 2014.
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Thầy Peter Nguyễn tốt nghiệp cử nhân Tiếng Anh, thạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng và chứng chỉ TESOL

tại đại học George Mason, Mỹ. Thầy Peter đã giành phần lớn thời gian tham gia giảng dạy tiếng Anh tại

viện Ngôn Ngữ Anh, đại học George Mason.

Là một người Việt đã từng sống và học tập tại Mỹ trong một thời gian dài, chính

về thế thầy Peter am hiểu rất rõ về văn hóa Việt Nam và Mỹ. Trong văn hóa người

Việt Nam, luôn luôn là “chúng tôi”. Nhưng trong tư duy phản biện phải là “tôi”,

và tập trung vào cá nhân. Bởi khi bạn tư duy phản biện, bạn khác với những người

xung quanh. Đó chính là điều bạn nghĩ, cái bạn thấy, kinh nghiệm của riêng bạn,

óc tưởng tượng của bạn, sự sáng tạo của bạn và cách bạn suy luận theo logic.

Thầy Peter giới thiệu về 6 cấp độ về kiến thức và kỹ năng theo phân loại của

Bloom (hình một). Cấp độ một (cấp độ thấp nhất) là ghi nhớ thông tin bài giảng.

Cấp độ cao nhất mà chúng ta cần phấn đấu để đạt được đó là sáng tạo ra ý tưởng

mới, khái niệm mới, lý thuyết mới.



Hình 1. Sinh viên và giảng viên có thể chinh phục sáu cấp độ của kiến thức và kỹ

năng. · Bloom, B. S.; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H.; Krathwohl, D. R.

(1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational

goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company.

Đối với sinh viên TTU, các bạn phải từ bỏ ngay cách học một chiều trong đó

người cho kiến thức là giảng viên và người nhận kiến thức là sinh viên. Sinh viên

TTU phải suy nghĩ và hành động theo cách tư duy phản biện. Tuy nhiên để tương

tác giữa giảng viên và sinh viên có hiệu quả không phải là một điều đơn giản. Làm

sao để việc học thú vị hơn đó là một nhiệm vụ bắt buộc. “HHHHããããnhnhnhnh ccccốốốố ggggắắắắngngngng hhhhếếếếtttt ssssứứứứcccc

đểđểđểđể trtrtrtrởởởở ththththàààànhnhnhnh nhnhnhnhữữữữngngngng ngngngngườườườườiiii titititiêêêênnnn phongphongphongphong” là điều thầy Peter muốn gửi đến các

bạn sinh viên TTU.
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