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Trường đại học nói chung, Đại học Mở Hà Nội nói riêng là nơi gánh sứ mệnh
giúp cho người học có đủ năng lực thực hiện những công việc theo ngành nghề đã lựa
chọn cũng như giúp người học trau dồi những kỹ năng quan trọng của một công dân
toàn cầu như: Tư duy phản biện, tư duy phân tích, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác
linh hoạt…
Để thực hiện được sứ mệnh cần xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng
lực cho đội ngũ giảng viên để có được đội ngũ giảng viên giỏi, tâm huyết với nghề.
Tuy nhiên đây mới chỉ là những điều kiện cần nhưng chưa đủ. Như câu ngạn ngữ của
Anh có nói: Bạn có thể dẫn con ngựa tới hồ nước nhưng bạn không thể bắt nó uống
nước được". Vì vậy xây dựng một môi trường học tập nơi khuyến khích được năng lực
học tập là hết sức quan trọng để phát huy được hiệu quả của chương trình đào tạo và
đội ngũ giảng viên.
Môi trường học tập là nơi diễn ra quá trình học tập bao gồm môi trường vật
chất (physical learning environment - PLE) và môi trường tinh thần hay còn gọi là môi
trường tâm lý xã hội (psychosocial learning environment - PSLE). Theo học giả
Rudolf H. Moos (1980) thì môi trường tâm lý xã hội này bao gồm: sự phát triển cá
nhân, mối quan hệ, duy trì hệ thống và những thay đổi. Sự phát triển cá nhân có liên
quan mật thiết tới chương trình và nội dung đào tạo. Quan hệ chỉ tới sự tương tác với
con người (giảng viên, bạn học, các cán bộ khác trong nhà trường); cảm giác được kết
thân với người khác, được chấp nhận, được hỗ trợ. Duy trì hệ thống và những thay đổi
bao gồm các mệnh lệnh, kiểm soát, kỳ vọng và sự phản hồi với các thay đổi, lịch học,
các quy định.
Như vậy có thể thấy môi trường học tập không chỉ giới hạn ở các hoạt động
trên lớp mà còn mở rộng ở các hoạt động tương tác giữa sinh viên, học viên (sau đây
gọi tắt là người học) với nhau và với các cán bộ, giảng viên cũng như cơ sở vật chất
phục vụ học tập
Theo các chuyên gia và các nhà nghiên cứu về giáo dục thì một môi trường giáo
dục khuyến khích năng lực học tập cần phải đảm bảo các yếu tố:
• Người học và kinh nghiệm của họ được coi trọng
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• Đảm bảo sự thoải mái và cởi mở cho việc chia sẻ kinh nghiệm cá nhân
• Đảm bảo tính thách thức
• Đảm bảo sự an toàn và hỗ trợ
• Đảm bảo sự phản hồi và tương tác
• Cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động học tập
Người học và kinh nghiệm của họ được coi trọng
Một khía cạnh cơ bản của môi trường trường học tập là xem trọng người học,
xem trọng sự độc đáo, các kinh nghiệm, sự đóng góp, kiến thức và khả năng học hỏi,
phát triển và thay đổi của họ. Điều này có tác động to lớn tới động lực học tập khiến
người học trở nên tích cực và chủ động trong quá trình học tập. Khi được coi trọng,
người học sẽ không ngừng liên hệ bản thân và các kinh nghiệm sẵn có với các kiến
thức học tập trên lớp và những bài tập tình huồng, nghiên cứu được giao. Đây chính là
yếu tố giúp khai thác tối đa năng lực bản thân của người học. Bên cạnh đó khi được
coi trọng, người học có xu hướng chia sẻ kiến thức nhiều hơn và khuyến khích người
khác cũng làm như mình và do đó tạo ra được hiệu ứng học tập tích cức lan tỏa. Hiểu
được giá trị và tôn trọng người học là dấu hiệu của việc tạo lập một môi trường học tập
hiệu quả và phải được thể hiện qua hành động của chính giáo viên, các bộ phận liên
quan.
Cụ thể hơn, các giáo viên trong cả những buổi học trên lớp và các buổi thảo
luận ngoài giờ học đều phải chú ý quan tâm đến người học, cố gắng hiểu những điều
họ muốn chia sẻ và xem xét làm sao để hỗ trợ họ một cách tốt nhất. Giáo viên luôn
phải tìm hiểu rõ về học viên sinh viên để xem các kiến thức nền tảng của họ tới đâu,
họ đã có những kinh nghiệm gì trong cuộc sống và công việc có liên quan tới nội dung
giảng dạy của mình. Bài giảng không chỉ đơn thuần là một buổi áp đặt kiến thức mà
phải buổi bù đắp vào những khoảng trống kiến thức còn thiếu của người học đối với
các chuẩn đầu ra cần đạt được của môn học và giờ học. Nói một cách khác, môi trường
lý tưởng cần vươn tới là môi trường có thể “cá nhân hóa” các kiến thức, kỹ năng, thái
độ tới từng nhu cầu của người học. Điều này sẽ dễ đạt được nếu duy trì quy mô lớp
nhỏ. Với trường hợp quy mô lớp lớn thì có thể sử dụng công nghệ để hỗ trợ.
Bên cạnh việc duy trì kỷ luật, sự nghiêm khắc để rèn luyện tinh thần thái độ thì
các cán bộ, bộ phận hỗ trợ đào tạo cũng phải coi người học là “khách hàng” của mình
và phải coi mỗi lần người học có các vấn đề tới gặp mình là một cơ hội để mình phục
vụ họ tốt hơn chứ không phải là một lần họ tới làm phiền hay can thiệp vào mạch công
việc khác mà mình đang thực hiện. Điều này rất phù hợp với giá trị cốt lõi “dịch vụ
hoàn hảo” của nhà trường. Điều này phải được duy trì hàng ngày, hàng giờ với từng
lần giao tiếp với người học và phải được đưa vào một trong những nội dung phê bình
và tự phê bình trong những đợt sinh hoạt chính trị của nhà trường và từng chi bộ.
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Đảm bảo sự thoải mái và cởi mở cho việc chia sẻ kinh nghiệm cá nhân
Học viên, sinh viên là người lớn và họ học được nhiều từ kinh nghiệm của bản
thân mình, do đó phải tạo điều kiện để họ được học trong một môi trường thân thiện,
cởi mở, có thể chia sẻ một cách có hệ thống và hiệu quả những kinh nghiệm trong quá
khứ. Điều này có quan hệ mật thiết và hỗ trợ rất nhiều cho yếu tổ tôn trọng người học
và kinh nghiệm của người học. Thông thường hai yếu tố này hay song hành với nhau.
Nếu thiếu một yếu tố thì yếu tố kia khó có thể phát huy tác dụng trong tạo ra môi
trường khuyến khích năng lực học tập.
Giảng viên cần đảm bảo rằng việc chia sẻ phải tập trung liên quan đến những
mục tiêu học tập cụ thể. Do đó các hoạt động cần phải được cấu trúc sao cho người
học có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của họ liên quan đến những mục tiêu học tập với
giáo viên và những người học khác. Để làm được điều này cần phải chia lớp thành các
nhóm cho các hoạt động.
Mục đích của việc chia sẻ là để thúc đẩy khả năng tư duy phân tích và để thách
thức nhau thử nghiệm các ý tưởng, cảm giác, hành vi và hành động mới. Quá trình
chia sẻ không chỉ đơn thuần giữa người học với nhau, mà giáo viên cũng phải tham gia
chia sẻ thông tin về bản thân và các kinh nghiệm của mình cũng như phải tổng hợp các
kiến thức để có thể hỗ trợ các nhóm với từng nội dung kiến thức cụ thể. Để thực hiện
một cách hiệu quả hoạt động này các giảng viên phải chuẩn bị và đầu tư thời gian rất
nhiều và công sức cũng phải được ghi nhận một cách thích đáng.
Đảm bảo tính thách thức
Mặc dù được tôn trọng và có điều kiện để chia sẻ sẽ làm người học hứng thú, có
động lực học tập và tạo tiền đề rất tốt cho việc khuyến khích và phát huy năng lực học
tập nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì những động lực đó khó có thể duy trì được lâu.
Đề duy trì được động lực học tập thì cần phải có sự thách thức trong môi trường học
tập. Người học phải được gợi mở, gây hứng thú, khen ngợi và thách thức. Cần phải tạo
điều kiện kích thích người học tìm tòi, giúp họ vượt qua giới hạn của khả năng hiện
tại, sử dụng tiềm năng một cách sáng tạo, tận dụng khả năng của mình, giải phóng bản
thân và nhận ra được khả năng suy nghĩ độc lập của mình.
Sự thách thức có thể đến từ các nội dung được nâng cấp của bài học, sự nâng
cấp về độ khó của bài tập, của môi trường giao tiếp mới ví dụ như thay đổi nhóm sinh
viên cho mỗi dự án hay bài tập hay thậm chí không gian học tập (ngoài trời, tại doanh
nghiệp, tại thực địa…). Sự thách thức không chỉ đến từ các bài tập trên lớp, các bài
tiểu luận, các dự án mà còn phải đến từ các hoạt động ngoại khóa để giúp người học
vượt qua toàn diện các giới hạn của bản thân. Tuy nhiên sự thách thức này không nên
đến từ các quy trình và thủ tục hành chính phức tạp.
Để làm được điều này cần có sự đầu tư thời gian của từng cán bộ, giảng viên để
tìm tòi, sáng tạo ra các thách thức mới nhưng nằm trong phạm vi giải quyết của từng
đối tượng người học. Ngoài ra thì cũng cần những cơ chế, chính sách và độ mở cần
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thiết của việc thiết kế các chương trình đào tạo, vận hành chương trình đào tạo cũng
như các cơ chế và thủ tục tài chính đi kèm. Muốn thực hiện được một cách tổng thể thì
không thể không cần tới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong nhà trường mà
đứng đầu là các tổ chức Đảng trong nhà trường từ Chi bộ các Khoa tới Đảng bộ nhà
trường với sự tham gia tích cực của các Đảng viên từ sinh viên, giảng viên, cán bộ tới
những nhà quản lý.
Đảm bảo sự an toàn và hỗ trợ
Môi trường khuyến khích năng lực học tập cũng đồng nghĩa với việc khuyến
khích việc chia sẻ kiến thức, tìm tòi và thử nghiệm các ý tưởng mới, bày tỏ các quan
điểm và suy nghĩ. Điều này sẽ được thực hiện tối đa khi người học có được sự an toàn
và thoải mái về tâm lý. Mặt khác khi cảm thấy thoải mái, an toàn và có cảm giác được
hỗ trợ người học sẽ tự tin hơn, yêu thích hơn khi tới trường cũng như không phải bận
tâm hay có cảm giác ức chế khi tới nơi học hay thực hiện các dự án học tập của mình.
Người học cần được thách thức suy nghĩ chứ không phải bị áp đặt kiến thức hay bị chỉ
trích phê bình về các ý tưởng sáng tạo của mình. Người học cần được kích thích phát
triển chứ không bị làm thui chột ý chí. Giáo viên cần đưa ra các câu hỏi giúp người
học tìm tòi kiến thức mới chứ không nên khiến người học cảm thấy không có tiếng
nói. Do vậy các phương pháp dạy học, cách tương tác với sinh viên phải được thiết kế
theo hướng này.
Sự an toàn cũng bao gồm sự minh bạch và rõ ràng trong các quy trình học tập,
đánh giá sinh viên cũng như các quy trình hành chính.
Một yếu tố liên quan là sự hỗ trợ đến từ các cán bộ giảng viên; các người học
cùng lớp hoặc nhóm cả trong và ngoài giờ học. Ở trên lớp sự hỗ trợ này được tạo ra
bởi các hoạt đông tương tác giữa sinh viên với nhau và với giảng viên. Để làm được
điều này việc thiết kế các bài tập nhóm, các thảo luận nhóm là hết sức cần thiết khi
thiết kế các bài giảng và hoạt động trên lớp để có điều kiện tạo ra sự hỗ trợ này. Bên
cạnh việc thiết kế các hoạt động trên lớp thì các hoạt động tư vấn ngoài giờ học cũng
góp thêm vào yếu tố này và do đó cần được khai thác triệt để theo đúng tinh thần của
đào tạo Tín chỉ.
Hoạt động hỗ trợ người học đến từ các bộ phận chức năng cũng góp một phần
không nhỏ trong việc đảm bảo sự an toàn và hỗ trợ trong việc xây dựng môi trường
khuyến khích năng lực học tập. Những hỗ trợ này khiến sinh viên học viên an tâm hơn
thoải mái hơn khi đến trường và có thêm động lực đến trường và học tập.
Cơ sở vật chất
Về cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập, phải đảm bảo rằng các yếu tố vật
chất và hành chính phải được điều phối và quản lý tốt, không gây ra bất cứ căng thẳng
hay lo lắng nào cho người học. Thậm chí những việc nhỏ như sự sạch sẽ, ngăn nắp của
phòng học, sự chuẩn bị hay lắp đặt trước các hỗ trợ kỹ thuật, sự chuẩn bị các phòng
nhỏ cho bài tập nhóm, hạn chế tiếng ồn và sự di chuyển trong phòng (người đến, người
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đi…) đều là các yếu tố quan trọng giáo viên phải bao quát để đảm bảo rằng người học
không bị xáo trộn hoặc phải lo lắng những vấn đề này trong quá trình học.
Cơ sở vật chất cũng phải mang người học tới càng gần thực tiễn công việc và
nghề nghiệp sẽ càng có hiệu quả. Tuy nhiên các cơ sở đào tạo khó có thể thực hiện
được điều này và nếu có thực hiện được thì hiệu quả về mặt chi phí cũng không cao.
Do vậy, việc cần làm là phải có sự phối hợp và vào cuộc của doanh nghiệp để đưa
được người học ra ngoài thực tế công việc. Để làm được điều này thì cần có cơ chế và
cách vận hành chương trình đào tạo, tổ chức khảo thí… để thời gian người học có thể
tiếp cận được với doanh nghiệp vào khoảng thời gian doanh nghiệp sẵn sàng tiếp đón
và hỗ trợ.
Tóm lại, việc tổ chức môi trường học tập khuyến khích năng lực học tập là điều
quan trọng để các cơ sở đào tạo thực hiện sứ mệnh của mình. Việc tổ chức này không
chỉ bao hàm các phương pháp giảng dạy trên lớp mà còn cả các tương tác khác nhau
với toàn thể đội ngũ sư phạm của nhà trường cũng như các đầu tư cho cơ sở vật chất,
các cơ chế tổ chức đào tạo, các định hướng về phục vụ người học. Những điều này cần
có sự phối hợp của tất cả các đơn vị, cá nhân trong tập thể sư phạm của cơ sở đào tạo.
Để sự phối hợp này có hiệu quả sự lãnh đạo toàn diện và gắn kết của Đảng là hết sức
quan trọng.
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