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TÌNH HÌNH HOÏC THEÂM CUÛA HOÏC SINH
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N

hững năm trở lại ñây, dư luận xã hội lên
tiếng rất nhiều về tình trạng học sinh từ bậc
tiểu học ñến bậc THPT phải học tập quá căng thẳng.
Việc học ở lớp, học ở nhà và học ở những ñịa ñiểm
khác ñã biến các học sinh trở thành những “chú gà
công nghiệp”. ðây là cụm từ ñể nói về các học sinh
chỉ biết việc học và học. Việc học tập quá căng
thẳng như vậy là không phù hợp với ñặc ñiểm về thể
lực, tâm lý lứa tuổi và trình ñộ tiếp thu của các em.
Chính trong buổi trả lời chất vấn ñại biểu Quốc hội
và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội
khoá X, Bộ trưởng Bộ GD-ðT thừa nhận: “phần
ñông học sinh phổ thông hầu như học thêm liên tục,
không còn thời gian tự học, vui chơi, giải trí, ảnh
hưỏng xấu ñến sự phát triển thể chất, trí tuệ của các
em”.
Có nhiều nguyên nhân dẫn ñến việc học tập của
các học sinh trở nên quá căng thẳng và quá tải như:
chương trình học còn nặng; nhiều kiến thức trong
sách giáo khoa ñối với sự tiếp thu của các em còn là
quá khó. ðiều này ñã ñược Bộ GD-ðT thừa nhận và
thực hiện việc cắt giảm từ 15-20% chương trình dạy
và học, ñồng thời ñổi mới chương trình sách giáo
khoa, nhưng như thế vẫn là chưa ñủ. Ngày
24/5/1993, Thủ tướng chính phủ ñã có quy ñịnh về
việc dạy thêm ngoài giờ của giáo viên. Thế nhưng
hiện trạng dạy thêm học thêm vẫn diễn ra tràn lan từ
mọi cấp học, bậc học.
Hiện nay chúng ta ñang tiến tới xây dựng một xã
hội học tập, một nền kinh tế tri thức, việc học tập ñể
làm việc, ñể sống, ñể tồn tại và ñể tự khẳng ñịnh
mình là hết sức quan trọng, cần thiết và ñáng khích
lệ. Nhưng ñiều gì sẽ xảy ra nếu ñể mãi tình trạng học
thêm tràn lan dẫn tới tâm lý chán học và huỷ hoại
sức khoẻ của học sinh.
Hiện nay, học thêm là một nhu cầu của một bộ
phận học sinh và gia ñình nhằm mở rộng, nâng cao
kiến thức. Tuy nhiên, với mức ñộ học thêm của học
sinh cả nước nói chung và học sinh ở một số trường
THPT tỉnh An Giang nói riêng, chiếm tỷ lệ khá cao.
Kết quả thu ñược từ cuộc khảo sát về vấn ñề học
thêm của học sinh ở một số trường công lập, bán
công, dân lập thuộc THPT tỉnh An Giang. Ba trường
với ba tính chất khác nhau, nhưng kết quả thu ñược
có sự tương ứng. Bảng kết quả dưới ñây ñã cho thấy,
tỷ lệ học sinh tham gia học thêm trên 80%. Trong ñó
học sinh trường công lập tham gia học thêm tới 88%
và chỉ có 12% không tham gia học thêm, tiếp theo là
trường bán công 87,57% và cuối cùng là trường dân
lập 81,39%.
Thoâng tin khoa hoïc
ðại học An Giang
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Biểu ñồ 1. Tỷ lệ tham gia học thêm của học sinh

Như vậy, ngoài những giờ học chính khoá các em
hầu như ñều ñăng ký học thêm, số học sinh tham gia
học thêm từ 2-5 buổi là 73,8% (trường công lập),
60,46% (trường dân lập), 59,37% (trường bán công)
và tiếp ñó số học sinh học thêm từ 1-2 buổi, số này
chiếm tỷ lệ thấp hơn so với 2-5 buổi. Bên cạnh ñó,
học từ 5 buổi trở lên chỉ có 7,14% và 2,32%. Như
vậy có thể nói rằng trong một tuần học sinh phải ñi
học hầu như cả ngày, thời gian dành cho việc tự học
của các em là rất ít.
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Biểu ñồ 2. Mức ñộ tham gia học thêm của học sinh

Vậy học thêm nhiều có giúp học sinh nâng cao
ñược trình ñộ và có mang lại hiệu quả cho việc học
của các em hay không ?
Khi ñược hỏi về mức ñộ quan trọng của học
thêm, số học sinh cho rằng, học thêm “rất quan
trọng” chiếm tỷ lệ 20,93% cao nhất (học sinh dân
lập), tiếp ñó 16,25% (học sinh bán công) và cuối
cùng 14,2% (học sinh công lập). Bên cạnh ñó, số
ñông học sinh lại cho rằng học thêm ở mức ñộ “bình
thường” là 56,82% và trên 60% và ý kiến cho rằng
học thêm “không quan trọng” là 2,32%.

* Giảng viên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học XH-NV.
E-mail: tthuyen@agu.edu.vn
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Biểu ñồ 4. Thái ñộ của học sinh ñối với việc học
Biểu ñồ 3. Mức ñộ rất quan trọng
Biểu ñồ 3.1 Mức ñộ bình thường

Có thể nói rằng, ñối với học sinh, học thêm
không quan trọng, các em có thể không nhất thiết
phải tham gia học thêm, ñiều cốt yếu là “khả năng
tiếp thu bài trên lớp”và “sự siêng năng chăm chỉ”.
Theo ý kiến của các em, kết quả học tập cao hay
thấp phần lớn phụ thuộc vào “sự siêng năng chăm
chỉ” có tới 64,28% (HS trường công lập); 59,37%
(HS bán công); 44,18% (HS dân lập) ñồng tình với ý
kiến này. Chỉ có 6,25% cho rằng kết quả học tập tuỳ
thuộc vào “học thêm nhiều hay ít”. Theo các em sự
siêng năng chăm chỉ và khả năng tiếp thu bài trên
lớp là rất quan trọng ñối với việc học của mỗi cá
nhân.
Như vậy chúng ta có thể kết luận rằng, việc học
thêm nhiều sẽ không mang lại hiệu quả nếu như việc
học ñó không mang tính khoa học.
Một thực tế cho thấy, học sinh ñăng ký học thêm
không chỉ do chính nguyện vọng của bản thân các
em mà còn có một số tác ñộng từ bên ngoài như: gia
ñình, thầy cô, bạn bè, v.v. Có nhiều phụ huynh cứ sợ
con em mình thua kém bạn bè nên ép con học thêm
và cũng có một số giáo viên gây áp lực cho học sinh
buộc các em phải học thêm. Bên cạnh ñó, một số
học sinh do thấy bạn bè học thêm mình không học,
không yên tâm. Biểu ñồ dưới ñây ñã phần nào nói
lên ñiều ñó.
Thoâng tin khoa hoïc
ðại học An Giang
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Theo bảng số liệu trên học sinh dân lập học thêm
với “tinh thần tự nguyện” chiếm tỷ lệ cao nhất 51,16
%, riêng với ý kiến học thêm “do áp lực bạn bè” có
tới 30% học sinh chọn phương án này. Như vậy có
thể nói rằng, học sinh học thêm có nhiều nguyên
nhân khác nhau và chính những nguyên nhân không
xuất phát từ sở thích, mong muốn của bản thân các
em, học với một tinh thần bắt buộc chắc chắn sẽ
không mang lại hiệu quả.
Khi ñược hỏi về ñối tượng cần phải học thêm,
theo các em chỉ những học sinh có học lực yếu, mới
cần học thêm có tới 66.6% (công lập), 53,12% (bán
công), 41,86% (dân lập). Có 52% học sinh cho rằng
học sinh cuối cấp cũng cần phải học thêm. Kết quả
thu ñược từ cuộc ñiều tra ñã cho thấy học thêm là
việc rất cần thiết ñối với những học sinh yếu vì nhờ
học thêm các em sẽ bổ sung ñược lượng kiến thức bị
hổng và có thể theo kịp các bạn bè trong lớp nhưng
nó sẽ phản tác dụng ñối với những ñối tượng không
cần thiết phải học thêm.
Thông qua cuộc khảo sát này tôi mong muốn tìm
hiểu ý kiến học sinh về hiệu quả của việc học thêm.
Một thực tế cho thấy, số ñông các em cho rằng học
thêm thường dễ hiểu hơn những giờ học chính khoá,
nhưng bên cạnh ñó cũng có tới 40,47% học sinh
trường công lập cho rằng “không có gì khác với
những giờ học chính ở lớp”. Chính vì vậy, nhà giáo
dục phải nắm bắt ñược mong muốn này của học sinh
ñể tổ chức dạy-học làm sao cho phù hợp với từng cá
nhân học sinh.
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Biểu ñồ 5. ðánh giá của HS về học thêm

Nhưng thực tế hiện nay cho thấy năng lực tự học
của học sinh có phần giảm, bởi vì một phần lịch học
ở lớp của học sinh ñã kín. Do vậy, thời gian dành
cho việc tự học là rất hạn hẹp.Từ trước ñến nay vẫn
tồn tại ý kiến cho rằng cần phải chấm dứt tình trạng
dạy thêm, học thêm, bởi nó không những không ñem
lại lợi ích gì mà còn làm cho học sinh không phát
huy ñược năng lực của bản thân.
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Khi ñược hỏi, học thêm sẽ tạo ñiều kiện gì cho
học sinh, thì có tới trên 34% em cho rằng, học thêm
sẽ giảm ñược thời gian tự học ở nhà. Có nghĩa là số
học sinh này học thêm chỉ vì mục ñích không phải tự
học ở nhà và bên cạnh ñó cũng có trên 30% học sinh
học thêm sẽ tiếp thu ñược nhiều kiến thức mới và
hiểu bài hơn, số lượng này mặc dù không phải là
ñông, nhưng ñó cũng là ñiều ñáng mừng. Cũng có
ñiều ñáng buồn là một số học sinh cho rằng ñăng ký
học thêm nhằm mục ñích xin tiền bố mẹ dễ dàng
hơn chiếm 31,25% (học sinh trường bán công). ðây
cũng có thể nói là một trong những nguyên nhân học
sinh thường la cà ở các quán cà phê, bi da, v.v.
Những năm trở lại ñây, dư luận ñã lên tiếng rất
nhiều về tình trạng học sinh từ bậc tiểu học ñến bậc
THPT phải học tập quá căng thẳng, từ việc học ở
lớp, học ở nhà và học ở những ñịa ñiểm khác (gọi là
học thêm). Thực tế qua cuộc ñiều tra cho thấy, có tới
40,62% ñồng tình với ý kiến học thêm “tốn nhiều
ðại học An Giang
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Biểu ñồ 6. Mục ñích học thêm của học sinh

Thoâng tin khoa hoïc

thời gian và không có thời gian tự học”. Bên cạnh
ñó, có 51,16% ý kiến học thêm “hiểu bài hơn” và
28,57% “ñạt ñiểm cao hơn” nhờ học thêm.
Một ñiều ñáng nói từ nhìn nhận của học sinh nề
nếp ở các lớp học thêm không ñuợc nghiêm túc, có
nhiều em ñã rất bức xúc khi có một số bạn nói
chuyện một cách thoải mái, rất ñông trong số những
em tham gia học thêm cho rằng nề nếp ở lớp học
thêm là thiếu nghiêm túc 69,04% (HS công lập);
81,25% (HS bán công); 69,76% (HS dân lập), tỷ lệ
học sinh cho rằng nề nếp ở lớp học thêm “rất nghiêm
túc” là khiêm tốn chỉ có trên 20%.
Có thể trong ñánh giá của học sinh còn mang tính
chủ quan, nhưng những con số biết nói trên các giáo
viên ñã và ñang mở những lớp dạy học thêm cần
phải suy ngẫm và xem lại cách dạy và ñiều hành lớp
học của mình.
Hiện nay, môn học mà học sinh tham gia học
thêm nhiều nhất là Toán chiếm 69,76% (HS dân
lập); 45,23% (HS công lập); 44% (HS bán công).
Sau Toán là Anh văn có tỷ lệ học thêm cao trên
40%. Hai môn học này có thể nói là khó ñối với học
sinh ñồng thời là một trong những môn học quan
trọng trong các kỳ thi.

Biểu ñồ 7. Môn học học sinh tham gia học ñông

Như chúng ta ñã biết, học thêm là chủ ñề thu hút
ñược nhiều sự quan tâm của các ñại biểu ở các kỳ
họp Quốc hội và các vị ñầu ngành giáo dục ñã bàn
luận và ñưa ra những giải pháp nhằm hạn chế, thế
nhưng hiệu quả mang lại chưa ñược là bao.
Qua cuộc ñiều tra về tình hình học thêm của HS
THPT ở một số trường, hầu như các em ñều tham
gia học thêm. Nhưng một ñiều ñáng nói nếu học sinh
học thêm phát huy ñược tính tích cực chủ ñộng trong
học tập và nâng cao trình ñộ kiến thức, nhưng thật
ñáng tiếc kết quả thu lại ñược không như mong
muốn, vì theo ý kiến của các em, các em ñăng ký
học thêm không hoàn toàn theo mong muốn của bàn
thân người học mà chịu áp lực từ: gia ñình, thầy cô,
bạn bè.
Rất nhiều học sinh cho rằng học thêm làm cho
thời gian tự học của các em bị hạn hẹp và một số có
ý kiến nhờ học thêm xin tiền bố mẹ dễ dàng hơn.
Thiết nghĩ không ai khác chính bản thân các em mới
biết mình cần học như thế nào và học cái gì. Do vậy
những người làm công tác giáo dục cần thiết nắm
bắt ñược nguyện vọng chính ñáng của người học và
tạo ñiều kiện cho các em phát huy ñược khả năng
của mình.
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Theo chúng tôi, ñể khắc phục tình trạng dạy học
thêm tràn lan, Hiệu trưởng nhà trường chịu trách
nhiệm quản lý chặt chẽ các lớp học thêm trong
trường cả về việc tổ chức và chuyên môn như hoạt
ñộng chính khoá. Nghĩa là, Ban Giám hiệu phải có
trách nhiệm với những lớp học thêm ở trong trường,
phải căn cứ vào trình ñộ chuyên môn và kinh
nghiệm giảng dạy của giáo viên trước khi quyết ñịnh
người ñứng lớp. Những giáo viên dạy thêm cần phải
viết cam kết với nhà trường chấp hành ñúng những
quy ñịnh của Bộ Giáo Dục và ðào Tạo về vấn ñề
dạy thêm và những yêu cầu của nhà trường. Ban
Giám hiệu phải có biện pháp kỷ luật ñối với những
giáo viên ép buộc hoặc gây áp lực buộc học sinh
phải học thêm. ðồng thời, Ban Giám hiệu cũng
không nên cho giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường
học sinh chính khoá của mình.
Nếu có dạy thêm phải có tổ chức, phân loại học
sinh thành từng nhóm ñối tượng khác nhau và phân
công giáo viên có trình ñộ phù hợp ñể hướng dẫn,
phải thực hiện mục tiêu nâng cao trình ñộ học sinh
theo học.
Không ai khác, chính Ban Giám hiệu phải thực
hiện và quán triệt anh em ñồng nghiệp hiểu rõ những
quy ñịnh của Bộ Giáo Dục và ðào Tạo về vấn ñề
học thêm theo Thông tư Liên Bộ Giáo dục và ðào
tạo- Tài chính số 16/TT-LB.
Còn ñối với cha mẹ học sinh phải biết ñược trình
ñộ của con em mình, ñừng kỳ vọng quá mức, dẫn tới
ép con mình học quá sức sẽ không mang lại hiệu
quả mà còn tốn công, tốn của. Phải có biện pháp
quản lý con em chặt chẽ ngay cả những buổi học
thêm, vì có rất nhiều em không tới lớp học thêm
thường la cà các quán mà còn nói dối xin tiền. ðó là
một trong những nguyên nhân gây ra thói xấu của
học sinh. Phụ huynh cần tạo ñiều kiện cho con mình
tự học vì không có gì quan trọng bằng sự tích cực, tự
giác trong học tập, không ai có thể học thay thế cho
chính bản thân các em.

Huyện Chợ Mới với 450 mẫu, mỗi trường 150 mẫu,
ñối tượng học sinh lớp 10,11,12.
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