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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Giáo dc th ng xuyên ã và ang óng vai trò ht sc quan trng trong
vi c t!o c" h#i hc t$p th hai ho&c c" h#i hc t$p tip tc cho nh'ng
ng i không có i*u ki n và kh+ n,ng theo hc . các tr ng, l1p chính
quy. Hc viên giáo dc th ng xuyên bao g6m hc viên . các trung tâm
giáo dc th ng xuyên và hc viên . các trung tâm hc t$p c#ng 6ng.
Hc viên c9a các trung tâm giáo dc th ng xuyên nhìn chung a d!ng
v* # tu;i, v* trình #, v* hoàn c+nh gia ình, v* th i gian ng ng vi c
hc, v* kinh nghi m và v<n hi=u bit th>c t, v* #ng c", nhu c?u hc
t$p... Có th= chia thành hai nhóm chính sau ây: thanh, thiu niên tB 15
— 21 tu;i và ng i l1n tB 21 tu;i tr. lên.
Hc viên . các trung tâm hc t$p c#ng 6ng g6m nh'ng ng i . mi la
tu;i, mi trình # v,n hoá, mi ngh* nghi p... . c#ng 6ng. Tuy nhiên,
hi n nay các ch "ng trình giáo dc th ng xuyên m1i chH chú trng
nhi*u n nh'ng <i t Jng ch9 yu là nh'ng ng i nông dân, ng i
nghèo, ph n', ng i dân t#c...
Chính vì <i t Jng hc viên giáo dc th ng xuyên rLt a d!ng, ph?n l1n
là nh'ng <i t Jng thi t thòi nên có nhi*u khó kh,n trong vi c hc t$p.
Mó là nh'ng rào c+n l1n nhLt = h tip thu kin thc, !t chuNn. M=
+m b+o chLt l Jng d!y và hc c9a giáo dc th ng xuyên, ng i giáo
viên/h 1ng dPn viên c?n hi=u rõ nh'ng khó kh,n trong hc t$p c9a hc
viên giáo dc th ng xuyên, tB ó có nh'ng bi n pháp khRc phc nh'ng
khó kh,n trong hc t$p c9a hc viên giáo dc th ng xuyên.
Modulee này giúp các giáo viên/h 1ng dPn viên giáo dc th ng xuyên
hi=u bit m#t cách h th<ng h"n v* nh'ng khó kh,n, rào c+n trong
hc t$p mà hc viên giáo dc th ng xuyên th ng g&p ph+i và có kh+
n,ng v$n dng m#t s< bi n pháp khRc phc rào c+n trong hc t$p c9a
hc viên.
Module g6m nh'ng n#i dung chính sau:
1. Khái ni m rào c+n trong hc t$p c9a hc viên giáo dc th ng xuyên.
2. Các bi=u hi n rào c+n trong hc t$p c9a hc viên giáo dc th ng xuyên.
3. Nguyên nhân gây ra nh'ng rào c+n trong hc t$p c9a hc viên giáo dc
th ng xuyên.
4. M#t s< cách phát hi n và bi n pháp khRc phc rào c+n trong hc t$p c9a
hc viên giáo dc th ng xuyên.
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B. MỤC TIÊU

Sau khi hc module này, giáo viên/h 1ng dPn viên có th=:

1. Về kiến thức
— Nêu lên khái ni m rào c+n trong hc t$p.
— Nh$n d!ng  Jc các lo!i rào c+n trong hc t$p c9a hc viên giáo dc
th ng xuyên.
— Xác Znh  Jc nh'ng nguyên nhân gây ra nh'ng rào c+n trong hc t$p
c9a hc viên giáo dc th ng xuyên.
— Trình bày  Jc m#t s< cách phát hi n và bi n pháp khRc phc rào c+n
trong hc t$p c9a hc viên giáo dc th ng xuyên.
2. Về kĩ năng
V$n dng m#t s< cách phát hi n và bi n pháp khRc phc rào c+n trong
d!y hc = giúp \ hc viên.
3. Về thái độ
Có ý thc nh$n bit các lo!i rào c+n trong hc t$p c9a hc viên giáo dc
th ng xuyên trong quá trình gi+ng d!y = tB ó có nh'ng bi n pháp
giúp \ hc viên, nâng cao kt qu+ hc t$p.

C. NỘI DUNG
Nội dung 1
KHÁI NIỆM RÀO CẢN TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN
GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Hot ng: Tìm hiu khái nim rào cn trong hc tp ca hc viên giáo
d!c th"#ng xuyên.
1. Nhim v

— Mc thông tin c" b+n.
— Nêu lên khái ni m rào c+n trong hc t$p c9a hc viên giáo dc
th ng xuyên.
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2. Thông tin c bn

Theo T in Ting Vi t, “rào c+n” có ngh`a là khó kh,n/c+n tr./
tr. ng!i.
Trong T in Anh — Vi t, tB “hardship” ho&c tB “difficulty” *u  Jc
dùng chH s> c+n tr., tr. ng!i, khó kh,n, s> gay go, khRc nghi t òi hci
nhi*u nd l>c = khRc phc.
Rào c+n hc t$p là m#t khái ni m r#ng, chH tLt c+ các nhân t< gây khó
kh,n cho vi c th>c hi n vi c hc t$p c9a hc viên giáo dc th ng xuyên.
Trong hc t$p, hc viên giáo dc th ng xuyên g&p ph+i nh'ng rào c+n
làm cho ho!t #ng ó bZ l ch h 1ng v1i mc ích ã * ra tB tr 1c. Mi*u
này có +nh h .ng xLu n kt qu+ c9a ho!t #ng. Nh'ng rào c+n ó xuLt
hi n do các yu t< mang tính chLt tiêu c>c gây nên,  Jc gi chung là rào
c+n trong quá trình hc t$p c9a hc viên giáo dc th ng xuyên. Các yu
t< gây nên rào c+n hc t$p bao g6m nh'ng yu t< bên ngoài (khách quan)
và nh'ng yu t< bên trong (ch9 quan).
Nh'ng yu t< bên ngoài,  Jc hi=u là nh'ng i*u ki n, ph "ng ti n ho!t
#ng, môi tr ng gia ình, nhà tr ng, xã h#i... là nh'ng yu t< tác #ng
n quá trình hc t$p tB phía bên ngoài. Nh'ng yu t< có +nh h .ng
gián tip n tin trình ho!t #ng c9a con ng i.
Nh'ng yu t< bên trong chính là nh'ng yu t< xuLt phát tB b+n thân n#i
t!i mdi cá nhân khi tham gia vào ho!t #ng hc t p. Mó là s> thiu hi=u
bit sâu sRc v* ho!t #ng, v<n kinh nghi m h!n ch, vi c th>c hi n các
thao tác không phù hJp trong quá trình ho!t #ng. Các yu t< bên trong
là nh'ng yu t< +nh h .ng tr>c tip n tin trình và kt qu+ ho!t #ng
c9a con ng i.
Rào cn trong hc t p xu t hi n trong chí nh bn thân hc viên bi u hi n
qua các m t:
Mt nhn thc: Ch9 th= ch a nh$n thc ?y 9 v* nhi m v ho!t #ng
c9a mình, ch a ánh giá úng kh+ n,ng c9a b+n thân trong ho!t #ng
(ánh giá quá cao hay quá thLp kh+ n,ng c9a b+n thân trong ho!t #ng).
Mt xúc cm — tình cm: Thiu kh+ n,ng ki*m ch xúc c+m, tình c+m,
th " v1i ho!t #ng.

—

—
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— Mt hành vi: Nh'ng ng

i có khó kh,n tâm lí trong ho!t #ng th ng
bi=u hi n các hành vi lúng túng, nói n,ng thiu chính xác, ho!t #ng
thiu lôgic, hành vi dihn ra b#t phát, không làm ch9  Jc trong quá trình
ho!t #ng.

3. ánh giá

1) Th nào là rào c+n trong hc t$p ca hc viên giáo dc th ng xuyên?
2) Hãy chia sj và phân tích m#t tình hu<ng mà b!n bit hc viên ang g&p
khó kh,n/rào c+n trong hc t$p.

Nội dung 2
CÁC BIỂU HIỆN RÀO CẢN TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN
GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Hot ng 1: Tìm hiu nhng  c im c a hc viên trung tâm giáo d!c
th"#ng xuyên.
1. Nhim v

— Mc thông tin c" b+n.
— ChH ra nhng c i m ca hc viên trung tâm giáo dc th ng xuyên.
2. Thông tin c bn

Hc viên trung tâm giáo dc th ng xuyên có hai lo!i:

* i t !ng h"c viên là thanh niên t 15 — 21 tui:
i t ng hc viên là thanh niên t  15 — 21 tu i nhìn chung a d!ng v*

trình #, v* hoàn c+nh gia ình, v* th i gian bc hc, v* kinh nghi m và
v<n hi=u bit th>c t, v* #ng c" nhu c?u hc t$p... H có th= ã bc hc
tB 1 n,m tr. lên. Lí do bc hc c9a h clng có nhi*u nguyên nhân. Có
ng i do hoàn c+nh gia ình khó kh,n không  Jc i hc tip. Có
ng i không ph+i do hoàn c+nh gia ình nh ng vì hc kém, kh+ n,ng
hc t$p h!n ch nên không thi  Jc vào các tr ng THPT công l$p;
clng có ng i không có i*u ki n = hc . tr ng dân l$p... Có ng i
tr 1c ây hc theo ch "ng trình THCS, có ng i hc theo ch "ng trình
b; túc THCS.
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So v1i hc sinh THPT, hc viên . các trung tâm giáo dc th ng xuyên
th ng có nhi*u khó kh,n h"n v* hoàn c+nh gia ình (gia ình nghèo,
neo "n, ông con, b< mp <m au, mLt s1m ho&c li hôn/li thân...). Nhi*u
hc viên ph+i vBa hc, vBa làm, vBa ph+i ph giúp gia ình, th$m chí
ph+i t> lao #ng kim s<ng. Hc viên các trung tâm giáo dc th ng
xuyên th ng va ch!m v1i cu#c s<ng s1m h"n, già d&n h"n so v1i hc
sinh ph; thông. Tuy nhiên, do tham gia lao #ng s1m, t duy hình +nh,
tr>c quan hành #ng c th= phát tri=n h"n nh ng t duy trBu t Jng,
khái quát h!n ch h"n.
Th i kì này, hc viên ã bRt ?u có s> tr .ng thành v* m&t xã h#i và ngày
càng có tính #c l$p và tinh th?n trách nhi m cao h"n; tr. nên chín chRn
h"n trong suy ngh`, có trách nhi m riêng cao h"n trong hành #ng; bRt
?u suy ngh` v* vi c l>a chn cho mình m#t ngh* nghi p t "ng lai; phát
tri=n ý thc ngh* nghi p và chuNn bZ cho cu#c s<ng t "ng lai. M<i v1i
nh'ng thanh thiu niên tB 15 n 21 tu;i, h?u ht *u có mc ích tìm
kim c" h#i = tip tc hc lên b$c cao h"n (m&c dù các i*u ki n hc
t$p không mLy thu$n lJi), = xin i hc ngh* kim vi c làm, = i làm
ho&c tham gia lao #ng s+n xuLt...
Vi c l>a chn ngh* nghi p tr. thành m<i quan tâm hàng ?u c9a nhi*u
hc viên. H th ng quan tâm t1i nh'ng câu hci nh : Hc lên !i hc
hay i hc ngh*? Vào tr ng !i hc nào? Hc ngh* gì?... vì i*u này liên
quan n t "ng lai sau này c9a h. Vi c quyt Znh chn m#t ngh* nào
ó <i v1i nhi*u hc viên ã có c,n c. Nhìn chung, ý thc ngh* nghi p
và s> l>a chn  ng  i trong t "ng lai c9a hc viên th ng chZu +nh
h .ng c9a n*n kinh t — xã h#i . tBng th i kì phát tri=n c9a Lt n 1c. Nó
không c< Znh, bLt bin mà rLt n,ng #ng, phong phú.
*
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i t ng h"c viên là ng )i l+n t 21 tu,i tr. lên:



Hc viên là nh'ng cán b#, công nhân, nông dân, chin s` b# #i, ang
lao #ng s+n xuLt sáng t!o ra nh'ng c9a c+i v$t chLt cho xã h#i, ang
chin Lu ho&c ang tham gia qu+n lí nhà n 1c, qu+n lí kinh t, qu+n lí
 i s<ng xã h#i. Mó là nh'ng ng i l1n ã tr .ng thành, ã phát tri=n v*
m&t th= chLt và tâm lí nh ng tr 1c ây, vì nhi*u nguyên nhân, h ã
ph+i nghH hc, nay tip tc hc t$p trong i*u ki n vBa làm vBa hc
nhqm mc ích b6i d \ng và nâng cao kh+ n,ng công tác, lao #ng.
Nhóm <i t Jng này có nhu c?u, i*u ki n và kh+ n,ng hc t$p hoàn
toàn khác so v1i hc viên THPT và có nhi*u khó kh,n h"n so v1i hc viên
|
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THPT. H ch9 yu i hc = áp ng yêu c?u. Mc ích hc t$p ch9 yu
là = làm t<t h"n công vi c ang làm, = chuy=n ;i công vi c có thu
nh$p cao h"n, = áp ng yêu c?u chuNn hoá #i ngl cán b# và m#t s<
ng i có mc ích t!o c" h#i = tip tc hc lên b$c hc cao h"n bqng
ph "ng thc không chính quy (t!i chc ho&c t> hc, hc tB xa...).
Hc viên ng i l1n là nh'ng ng i ã tr .ng thành v* tâm, sinh lí và
tr .ng thành v* m&t xã h#i, có kh+ n,ng t> l$p, t> quyt Znh và t> chZu
trách nhi m v* hành #ng c9a mình. H là ng i ch9 s+n xuLt, ch9 gia
ình và xã h#i. M<i v1i h, lao #ng — s+n xuLt kim s<ng là ch9 yu.
Ph?n l1n, h ã có gia ình và con cái.

Hot ng 2: Tìm hiu  c im c a hc viên ng i ln  trung tâm hc
tp cng +ng.
1. Nhim v

— Mc phn thông tin c" b+n.
— Phân tích nhng c i m c9a hc viên ngi ln
t$p c#ng 6ng.

các trung tâm hc

2. Thông tin c bn

* Ng i l1n là ng i ã tr .ng thành v* m&t tâm, sinh lí và v* m&t xã h#i;
là nh'ng ng i có kh+ n,ng lao #ng t> l$p; là nh'ng ng i có kh+ n,ng
t> quyt Znh, t> chZu trách nhi m v* nh'ng quyt Znh c9a mình; là
nh'ng ng i ã t> l$p v* kinh t, ã có gia ình, con cái; là nh'ng ng i
chZu trách nhi m tr 1c pháp lu$t không chH v* hành vi c9a b+n thân mà
còn v* hành vi c9a ng i khác. V1i h, lao #ng s+n xuLt là ho!t #ng
ch9 !o. Malcom Knowles cho rqng "Là ng i l1n tc là ph+i t> l$p. Khi
thay ;i này xuLt hi n nó su có nhu c?u tâm lí sâu xa là  Jc ng i khác
và b+n thân nh$n thc mình nh là m#t ng i t> l$p hoàn toàn. Mây là
quan ni m c<t lõi c9a giáo dc hc ng i l1n. Giáo dc hc ng i l1n
ph+i quán tri t sâu sRc rqng nhu c?u sâu xa nhLt c9a m#t ng i l1n là
 Jc tôn trng và  Jc coi là m#t ng i #c l$p v1i ng i khác. Giáo dc
hc ng i l1n t$p trung vào ng i hc và Znh h 1ng vào các vLn * c9a
h... Trj em t1i l1p ít hay nhi*u = hc cái ang d!y . tr ng l1p. Ng i
l1n có th= và th ng em t1i l1p nh'ng quan i=m khác v1i quan i=m
c9a th?y giáo".
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* Ng i l1n có m#t s< &c i=m sau:
— Khác v1i trj em, ng i l1n là nh'ng ng i t> l$p, có lòng t> trng cao.
H mu<n  Jc ng i khác tôn trng.
— Khác v1i trj em, ng i l1n có v<n hi=u bit xã h#i và kinh nghi m s<ng,
s+n xuLt phong phú. V<n kinh nghi m, hi=u bit ã có c9a ng i l1n có
tác dng tích c>c <i v1i quá trình nh$n thc c9a ng i l1n, giúp h tip
thu nhanh h"n. Ng Jc l!i, v<n kinh nghi m, hi=u bit ã có nhi*u khi
t!o cho ng i l1n "c+m giác bit r6i" ho&c "tính b+o th9 cao", c+n tr.
quá trình nh$n thc, quá trình tip thu cái m1i.
— Nhu c?u hc t$p c9a ng i l1n khác v1i trj em. Ng i l1n i hc hoàn
toàn do òi hci c9a công vi c, c9a các vai trò mà ng i l1n +m nh$n,
ch không ph+i do ng i ngoài ép bu#c. H i hc = th>c hi n t<t các
vai trò c9a mình: vai trò ng i s+n xuLt, ng i vJ, ng i ch6ng, ng i
cha, ng i mp, ng i công dân...
— Mc ích hc t$p c9a ng i l1n khác so v1i mc ích hc t$p c9a trj em.
Ng i l1n i hc = gi+i quyt vLn * trong cu#c s<ng và s+n xuLt hi n
t!i. Mc ích hc t$p c9a ng i l1n là hc nh'ng cái thit th>c, có th=
v$n dng  Jc ngay. H mu<n áp dng nh'ng gì h  Jc hc ngày hôm
nay, ch không ph+i cho t "ng lai. Vì v$y, ng i l1n mu<n hc theo vLn
* h"n là theo môn hc nh trj em.
— Hc t$p c9a ng i l1n không ph+i là cái gì ó khác bi t hoàn toàn so v1i
hc t$p c9a trj em. Nó clng ph+i tuân theo nh'ng quy lu$t, clng mang
b+n chLt hc t$p c9a con ng i nói chung. Tuy nhiên, hc t$p c9a ng i
l1n không th= gi<ng hoàn toàn hc t$p c9a trj em. Kt qu+ nghiên cu và
kinh nghi m . nhi*u n 1c ã cho thLy d!y hc ng i l1n hc không ph+i
là m#t cái gì ó hoàn toàn khác bi t so v1i d!y hc trj em, nh ng nó có
&c thù riêng. Ng i l1n có nh'ng nhu c?u và &c i=m khác bi t so v1i
trj em, cho nên n#i dung, ph "ng pháp và cách thc h 1ng dPn ng i
l1n hc ph+i khác. Mi s> áp &t v* n#i dung, t; chc hay ph "ng pháp
nh <i v1i d!y hc trj em, nu không xuLt phát tB &c i=m c9a ng i
l1n *u thLt b!i.
* XuLt phát tB &c i=m khác bi t c9a ng i l1n so v1i trj em nên vi c hc
t$p c9a ng i l1n clng có m#t s< &c i=m khác v1i trj em nh sau:
— Hc t$p c9a ng i l1n chH là ho!t #ng th yu so v1i ho!t #ng lao #ng
s+n xuLt, làm ,n, kim s<ng.
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— Hc t$p c9a ng i l1n có tính mc ích rõ ràng. Ng i l1n hc cho ngày
hôm nay ch không ph+i cho ngày mai. Ng i l1n chH có nhu c?u hc
nh'ng cái thit th>c, nh'ng cái có kh+ n,ng v$n dng  Jc ngay.
— Hc t$p c9a ng i l1n hoàn toàn mang tính chLt t> nguy n. Hc c9a
ng i l1n không th= áp &t, ép bu#c. Mi s> ép bu#c, áp &t hay mi
bi n pháp hành chính *u không có tác dng. Ho&c là ng i l1n su tB
ch<i không tham gia ho&c ng i l1n su th ", th #ng . trên l1p. Ng i
l1n chH th>c s> tham gia hc t$p khi nào h thLy c?n và t> nguy n.
— Hc t$p c9a ng i l1n không th #ng. Ng i l1n luôn so sánh <i chiu
nh'ng i*u  Jc hc,  Jc nghe v1i kinh nghi m ã có c9a b+n thân.
Nh'ng kinh nghi m này có th= hd trJ, t!o i*u ki n cho ng i l1n hc dh
dàng, tip thu nhanh h"n. Ng Jc l!i, nh'ng kinh nghi m, hi=u bit ã có
c9a ng i l1n nhi*u khi t!o ra tâm lí b+o th9, ho&c c+m giác bit r6i, c+n
tr. ng i l1n tip thu kin thc m1i.
* Ngoài ra, clng gi<ng nh vi c hc nói chung, hc t$p c9a ng i l1n có
b+n chLt sau ây c?n l u ý. Mó là:
— Hc t$p nói chung và hc t$p c9a ng i l1n nói riêng là ho!t #ng tích
c>c c9a b+n thân ng i hc, ch không ph+i quá trình tri giác th #ng.
Ng i hc không ho!t #ng thì không th= phát tri=n. Kt qu+ hc t$p là
kt qu+ ho!t #ng c9a b+n thân ng i hc, ch không ph+i kt qu+ ho!t
#ng c9a giáo viên hay c9a hc viên khác. Không ai có th= hc h# ai.
Không có vi c ng i này hc mà ng i khác phát tri=n. Vi c hc c9a
ng i l1n chH có hi u qu+ khi ng i l1n t> khám phá, t> xây d>ng, t> kin
t!o nên kin thc c9a riêng mình. M<i v1i ng i l1n, hc qua th>c hành,
qua hành #ng t<t h"n hc qua quan sát ho&c nghe: Tôi nghe, tôi quên.
Tôi nhìn, tôi nh1. Tôi làm, tôi hi=u.
— Hc t$p nói chung và hc t$p c9a ng i l1n nói riêng v* b+n chLt tâm lí
là ho!t #ng cùng nhau. S> ph<i hJp, t "ng tác, hd trJ, trao ;i lPn nhau
gi'a các cá nhân có vai trò to l1n t1i kt qu+ ho!t #ng hc t$p c9a tBng
cá nhân.
— Hc t$p nói chung và hc t$p c9a ng i l1n nói riêng v* b+n chLt không
ph+i là quá trình th #ng, mà là quá trình tích c>c, quá trình ng i hc
sRp xp, cLu trúc l!i thông tin, quá trình gRn kin thc m1i v1i nh'ng
kinh nghi m, hi=u bit ã có. Hc c9a ng i l1n su hi u qu+ h"n khi kin
thc m1i gRn v1i nh'ng kin thc, hi=u bit ã có. Ng i l1n không th=
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hc vpt, không th= nh1 máy móc, không th= hc mà chvng hi=u gì c+
ho&c không bit = làm gì.
Hc c9a ng i l1n v* b+n chLt là quá trình ng i l1n <i chiu, so sánh
quan ni m swn có c9a mình v1i nh'ng i*u  Jc hc,  Jc nghe, là quá
trình thay ;i, i*u chHnh ho&c hoàn thi n nh'ng quan ni m ã có c9a
mình cho phù hJp v1i nh'ng quan ni m khoa hc. Ng i l1n chH chLp
nh$n ho&c làm theo nh'ng i*u giáo viên nói, gi+ng d!y . trên l1p, khi
h thLy  Jc cái sai, cái ch a chính xác, ?y 9 trong quan ni m, kinh
nghi m ã có tr 1c ây c9a mình. Vì v$y, có th= nói rqng b+n chLt hc
t$p c9a ng i l1n là quá trình ng i l1n <i chiu, so sánh tri thc khoa
hc v1i kinh nghi m ã có c9a mình v1i nh'ng i*u  Jc hc,  Jc
nghe, là quá trình i*u chHnh, hoàn thi n và phát tri=n thêm v<n hi=u
bit ã có c9a mình, ch không ph+i là quá trình tip thu m#t cách th
#ng nh'ng tri thc, k` n,ng hoàn toàn m1i.
M<i t Jng ngi hc . các trung tâm hc t$p c#ng 6ng hi n nay th ng
là ng i l1n, v1i nh'ng &c i=m sau:
Là nh'ng ng i ã tr .ng thành, t> l$p v* kinh t.
Lao #ng s+n xuLt nông nghi p là ch9 yu.
H?u ht ã có gia ình và con cái.
B$n kim s<ng, công vi c gia ình và con cái.
Ít th i gian dành cho hc t$p.
M!t s có trình # v,n hoá nhìn chung h!n ch.
Mã bc hc lâu, quên nhi*u kin thc cl.
M&c c+m, t> ti, an ph$n.
Ít tham gia các ho!t #ng xã h#i.
...
Ng i l1n trung tâm hc t$p c#ng 6ng hc là =:
T,ng thu nh$p, kim s<ng.
Nuôi, d!y con cái.
Ch,m sóc sc khoj con cái, gia ình và b+n thân.
M. r#ng hi=u bit, = không bZ l!c h$u.
Hi=u quy*n lJi, ngh`a v c9a mình.
Cùng chung s<ng v1i mi ng i trong gia ình, làng xóm.
...

—

*
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
—
—
—
—
—
—
—
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* M#ng c" hc t$p c9a ng i l1n có th= phân thành 4 lo!i sau:
— Hc = s+n xuLt, làm vi c, kim s<ng.
— Hc = t6n t!i/thích ng v1i s> ;i thay nhanh chóng c9a xã h#i, kinh t
và k` thu$t.
— Hc = cùng chung s<ng.
— Hc = m. r#ng hi=u bit.

Hot ng 3: Nhn dng nhng biu hin rào cn trong hc tp c a hc
viên giáo d!c th"#ng xuyên.
1. Nhim v

— Mc thông tin c" b+n.
— Ch# ra bi u hi n rào cn hc t p ca hc viên giáo dc th ng xuyên.
2. Thông tin c bn

*

—

—

—
—
—

i vi hc viên trung tâm giáo dc th

ng xuyên, nh'ng khó kh,n, c+n

tr. h khi tham gia hc t$p là:
Th ng t> ti, m&c c+m, an ph$n. H t> ti v* hoàn c+nh gia ình, v* trình
# hc t$p c9a mình. H m&c c+m v* vi c không thi d vào tr ng công
l$p, chính quy tr 1c ây. M#t s< hc viên còn an ph$n th9 th ng, ch a
thLy  Jc ý ngh`a c9a vi c hc t$p <i v1i t "ng lai c9a mình. Mây là c+n
tr. tâm lí ht sc quan trng.
Có lòng t> trng cao, dh t> ái; th ng có nhu c?u t> khvng Znh mình,
mu<n  Jc ng i khác coi mình là ng i l1n, tôn trng mình. Học viên
th ng rLt nh!y c+m, rLt dh t> ái ho&c ph+n ng (nh th " trong l1p hc
ho&c bc hc) nu nh bZ xúc ph!m, không  Jc tôn trng. Ng Jc l!i, su
c+m thLy phLn kh.i, tích c>c h"n nu  Jc hc trong m#t không khí tin
t .ng, tôn trng lPn nhau gi'a giáo viên và hc viên và gi'a hc viên —
hc viên v1i nhau.
M#t s< do bc hc lâu ngày nên ã quên nhi*u kin thc, k` n,ng hc t$p
c" b+n.
Th ng tham gia lao #ng s1m, t duy hành #ng — tr>c quan — c th=
phát tri=n h"n so v1i t duy trBu t Jng khái quát, t duy bqng khái ni m.
Có ít th i gian hc t$p . trên l1p, clng nh . nhà, nhLt là các l1p hc
ban êm. Ngoài hc t$p, ph?n l1n hc viên ph+i ph giúp gia ình ho&c
i lao #ng kim s<ng. Ph?n l1n hc viên không có nhu c?u hc cao. Hc
KHẮC PHỤC R O CẢN TRONG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

|

103

—
*
—
+
+
—
+
+
+
+
+
+
+
+
104

|

nh'ng n#i dung th$t s> thit th>c cho cu#c s<ng và lao #ng, ngh*
nghi p sRp t1i.
Th ng m t mci, t t .ng dh bZ phân tán do ph+i vBa hc, vBa làm, vBa
ph giúp gia ình.
i vi hc viên ngi ln c!ng %ng:
Ng i l1n . trung tâm hc t$p c#ng 6ng th ng là nh'ng ng i tr .ng
thành v* m&t xã h#i. Ph?n l1n ã có gia ình, con cái. Ho!t #ng ch9 !o
c9a h là lao #ng s+n xuLt, kim s<ng. Chính vì th mà hc viên ng i
l1n là nh'ng ng i:
Có lòng t> trng, có tính #c l$p và ch9 #ng cao:
Có hi=u bit xã h#i và kinh nghi m s<ng, s+n xuLt nhLt Znh.
Vì v$y, ng i l1n, nhLt là nh'ng ng i có trình # v,n hoá thLp . c#ng
6ng, có m#t s< rào c+n/khó kh,n trong quá trình hc t$p. Mó là:
Có tính b+o th9 cao.
Dh t> ái.
Có nh'ng h!n ch nhLt Znh v* kh+ n,ng nh$n thc. T<c # ph+n ng,
kh+ n,ng nghe nhìn, v$n #ng, chú ý, ghi nh1 c9a ng i l1n nhìn chung
bZ gi+m sút. T duy khái quát, t duy bqng khái ni m h!n ch, quen t
duy bqng hành #ng — tr>c quan — c th=.
Th ng m&c c+m, t> ti, an ph$n.
Không có nhi*u th i gian dành cho vi c hc, n l1p hc th ng m t
mci và t t .ng dh phân tán do vBa hc vBa làm, vBa b$n công vi c gia
ình, con cái...
T<c # ph+n ng, kh+ n,ng nghe nhìn, v$n #ng, chú ý, ghi nh1 c9a
ng i l1n nhìn chung bZ gi+m sút. Tuy nhiên, chú ý ch9 Znh c9a ng i
l1n t "ng <i phát tri=n. Ng i l1n có th= t$p trung chú ý hqng gi nu
thLy vLn *  Jc hc thit th>c, có ý ngh`a <i v1i b+n thân.
Trí nh1 máy móc c9a ng i l1n nhìn chung kém h"n nhi*u so v1i trj em.
H không th= hc vpt t<t nh trj em, nh ng ghi nh1 có ý ngh`a c9a h
vPn còn t<t. Tuy nhiên, ng i l1n dh nh1 và nh1 lâu nh'ng gì thit th>c,
g?n gli và  Jc v$n dng vào trong s+n xuLt và  i s<ng c9a h.
N,ng l>c gi+i quyt vLn * có tính chLt lí lu$n l!i gi+m sút nh ng kh+
n,ng gi+i quyt các vLn * th>c t t<t h"n.
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+ T duy c9a ng i l1n ch9 yu  Jc hình thành qua lao #ng s+n xuLt và
cu#c s<ng nên phát tri=n không toàn di n, thiu cân <i. H không quen
t duy khái quát, t duy bqng khái ni m. H thiên v* t duy bqng hành
#ng — tr>c quan — c th=.
3. ánh giá

1) Hc viên giáo dc th ng xuyên có nhng c i m gì?
2) Nêu nh'ng bi=u hi n c9a rào c+n trong hc t$p c9a hc viên trong các
trung tâm giáo dc th ng xuyên.
3) Nêu nh'ng bi=u hi n c9a rào c+n trong hc t$p c9a hc viên . c#ng 6ng.
4) Hãy chia sj và phân tích m#t tình hu<ng mà hc viên ang g&p rào c+n
trong hc t$p.

Nội dung 3
NGUYÊN NHÂN GÂY RA NHỮNG RÀO CẢN TRONG HỌC TẬP
CỦA HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Hot ng: Phân tích các nguyên nhân gây ra nh1ng rào cn trong hc
tp ca hc viên giáo d!c th"#ng xuyên.
1. Nhim v

— Mc thông tin c" b+n.
— Phân tích nh'ng nguyên nhân gây ra nhng rào cn trong hc t p ca
tng lo)i  i t ng hc viên giáo dc th ng xuyên.
2. Thông tin c bn

* Nguyên nhân hc viên trung tâm giáo dc th ng xuyên gp phi các
rào cn trong hc t p:
— Hc t$p <i v1i a s< hc viên không ph+i là ho!t #ng duy nhLt, không
ph+i là ho!t #ng ch9 !o. Các em còn ph+i ph giúp gia ình, lao #ng
kim s<ng.
— M#ng c", nhu c?u hc t$p h!n ch h"n hc sinh THPT. Ph?n l1n hc viên
có nhu c?u su i hc ngh* ho&c xin i làm sau khi t<t nghi p THPT.
— Hc t$p có mc ích rõ ràng. Mi hc ch9 yu = có bqng cLp = có th=
hc ngh* ho&c kim vi c làm ho&c v$n dng ngay vào cu#c s<ng lao
#ng hi n t!i c9a mình.
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— Hc t$p th ng chZu +nh h .ng tB v<n kinh nghi m hi=u bit ã có. V<n
kinh nghi m ã có là nh'ng t li u th>c t rLt có giá trZ, có tác dng giúp
hc viên nh$n thc nhanh h"n, dh dàng h"n. Tuy nhiên, nhi*u khi v<n
kinh nghi m, hi=u bit ã có l!i c+n tr. quá trình tip thu kin thc c9a
hc viên. V<n kinh nghi m, hi=u bit ã có th ng t!o “c+m giác bit
r6i”. Chính c+m giác này ã làm cho hc viên không mu<n nghe, không
mu<n hc, không mu<n i sâu tìm hi=u. M&t khác trong hc t$p, luôn
<i chiu, so sánh nh'ng i*u  Jc hc, nh'ng i*u giáo viên nói trên
l1p v1i kinh nghi m hi=u bit ã có c9a mình. Học viên không dh chLp
nh$n nh'ng i*u giáo viên gi+ng nu nh i*u ó không phù hJp.
* Nguyên nhân gây ra nh'ng rào c+n <i v1i hc viên . các trung tâm hc
t$p c#ng 6ng:
— Hc t$p có tính mc ích rõ ràng: Ng i hc th ng &t ra các câu hci:
Nh'ng i*u  Jc hc này có ích lJi thit th>c gì? Dùng = làm gì? Có
dùng  Jc không? Nói chung là h rLt quan tâm n ng dng, hc cho
ngày hôm nay ch không ph+i cho ngày mai.
— Hc t$p có tính th>c t rLt cao. H chH có nhu c?u và i*u ki n hc
nh'ng cái thit th>c, nh'ng cái có kh+ n,ng v$n dng  Jc ngay.
— Hc t$p hoàn toàn mang tính chLt t> nguy n. Mi s> ép bu#c, áp &t hay
mi bi n pháp hành chính *u không có tác dng. Ho&c là h su tB ch<i
không tham gia ho&c h su th ", th #ng . trên l1p. H chH th>c s>
tham gia hc t$p khi nào h thLy c?n và t> nguy n.
— Hc t$p không th #ng. H luôn so sánh <i chiu nh'ng i*u  Jc
hc,  Jc nghe v1i kinh nghi m ã có c9a b+n thân. Nh'ng kinh nghi m
này có th= hd trJ, t!o i*u ki n thu$n lJi cho vi c nh$n thc c9a h.
Nh ng s> b+o th9 trong kinh nghi m và “c+m giác bit r6i” nhi*u khi là
nh'ng c+n tr. quan trng <i v1i vi c hc t$p c9a ng i l1n.
— Hc t$p là “hc qua làm”. H th ng dh dàng nRm bRt vLn * khi h
 Jc t> mình gi+i quyt nh'ng tình hu<ng c th=, nhLt là nh'ng tình
hu<ng có th$t, mang tính th i s> su &c bi t có hi u qu+ v1i hc viên
ng i l1n.
3. ánh giá

1) Nh'ng nguyên nhân nào gây nên rào c+n trong hc t$p cho hc viên
trung tâm giáo dc th ng xuyên?
2) Nh'ng nguyên nhân nào gây nên rào c+n trong hc t$p cho hc viên
trung tâm hc t$p c#ng 6ng?
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Nội dung 4
MỘT SỐ CÁCH PHÁT HIỆN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC RÀO CẢN
TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Hot ng 1: Tìm hiu cách phát hin rào cn trong hc tp ca hc
viên giáo d!c th"#ng xuyên.
1. Nhim v

— Mc thông tin c" b+n.
— Nêu lên m#t s< chH báo có th= xuLt hi n rào c+n trong hc t$p c9a hc
viên giáo dc th ng xuyên.
2. Thông tin c bn

a. Mt s ch báo có th xut hin rào cn trong hc tp

—
—
—
—
—

Vi c chH ra các chH báo nhqm phát hi n các bi=u hi n c9a rào c+n trong
hc t$p tB ó tìm ra cách phòng tránh hJp lí su giúp ích rLt l1n cho hc
viên. Ho!t #ng này su cung cLp m#t s< cách phát hi n các rào c+n trong
hc t$p . hc viên.
Có m#t s< ho!t #ng có th= chH ra . ó xuLt hi n các bi=u hi n c9a rào
c+n trong hc t$p c9a hc viên. Nh'ng chH báo c th= có th= xuLt hi n
rào c+n trong hc t$p rào c+n trong hc t$p c9a hc viên là:
ChH báo v* các ho!t #ng sinh lí.
ChH báo v* m&t nh$n thc.
ChH báo v* m&t xúc c+m.
ChH báo v* m&t hành vi.
ChH báo v* k` n,ng.

b. Phân tích c! th v# mt s ch báo

— ChH báo v* ho!t #ng sinh lí: M t mci, suy nh Jc c" th=, au ?u, toát
m6 hôi, thay ;i 6ng t| mRt, chH s< huyt áp t,ng, th i gian ph+n ng
ch$m l!i. Ging nói có th= bZ nhíu l!i, tay chân có th= bZ run, thay ;i nét
m&t...
— ChH báo v* m&t xúc c+m: Th ng r"i vào tr!ng thái xúc c+m tiêu c>c, stress
. mc # cao, suy ngh` tiêu c>c, chán n+n và th " v1i vi c hc hành...
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— ChH báo v* m&t nh$n thc: Nh$n thc l ch l!c vLn *, nh$n thc không
rõ ràng v* các nhi m v hc t$p, nh$n thc không úng v* n,ng l>c b+n
thân, ánh giá ch a úng v* kin thc hc t$p clng nh vai trò c9a môn
hc <i v1i b+n thân và v1i xã h#i. Không chZu thay ;i thói quen nh$n
thc cl v* vLn *, không dám thay ;i và phá cách trong nh$n thc...
— ChH báo v* m&t hành vi: Có nh'ng hành vi bc m&c nhi m v ph+i <i m&t
ho&c quá c,ng thvng, buông xuôi nhi m v hc t$p, không c< gRng ht
sc = hoàn thành các nhi m v hc t$p, ch<ng <i l!i các yêu c?u c9a
vi c hc. Nhi*u khi có nh'ng hành vi hung tính, rút lui ho&c thca hi p
tr 1c rào c+n tâm lí g&p ph+i...
— ChH báo v* m&t k` n,ng: Thiu ho&c yu k` n,ng th>c hi n các thao tác,
hành #ng hc t$p = v Jt qua rào c+n tâm lí, b tRc trong vi c th>c hi n
các hành #ng hc t$p = hoàn thành nhi m v hc t$p, r<i lo!n trong
s> ph<i hJp các #ng tác khi <i m&t v1i nhi m v hc t$p...

Hot ng 2: Tìm hiu mt s3 bin pháp kh4c ph!c rào cn trong hc
tp ca hc viên giáo d!c th"#ng xuyên
1. Nhim v

— Mc thông tin c" b+n.
— Phân tích các ph "ng pháp phòng tránh rào c+n trong hc t$p c9a hc
viên giáo dc th ng xuyên.
2. Thông tin c bn

M= khRc phc  Jc nh'ng rào c+n/khó kh,n trong hc t$p, hc viên giáo
dc th ng xuyên c?n:

a. %i v&i ng'(i d*y

T,ng c ng th>c hành, thông qua gi+i quyt các vLn *, các tình hu<ng
có th$t trong cu#c s<ng và s+n xuLt/công tác c9a ng i hc, = ng i
hc t> phát hi n vLn *, t> gi+i quyt vLn *, t> rút ra kt lu$n.
— M a kin thc m1i  Jc gRn v1i nh'ng hi=u bit, kinh nghi m tr 1c ây
c9a ng i hc.
— T,ng c ng trao ;i, chia sj và hc t$p kinh nghi m lPn nhau gi'a
ng i hc.
— M#ng viên, khen th .ng hc viên kZp th i.
—
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— Tôn trng ng i hc: Ng i hc su t> ái khi bZ coi th ng, bZ ép bu#c
ho&c bZ phê bình, nhLt là tr 1c m&t mi ng i. Ng i hc su c+m thLy
tho+i mái t> tin và không còn s> e ng!i hay xLu h; khi mi ng i thông
c+m, c.i m., tôn trng lPn nhau và có ý thc hc hci và giúp \ nhau
trong hc t$p.
— N#i dung hc thit th>c: N#i dung hc ph+i xuLt phát tB nhu c?u c9a
ng i hc. C?n t$p trung vào nh'ng gì mà “ng i hc c?n” h"n là nh'ng
gì mà “giáo viên có”. N#i dung hc t$p ph+i do chính ng i hc l>a chn
nhqm gi+i quyt nh'ng vLn * hi n t!i c9a chính h, c9a c#ng 6ng h,
ch không ph+i vLn * do giáo viên  a ra ho&c áp &t.
— Ph "ng pháp d!y hc phù hJp: Ph "ng pháp d!y hc ph+i phù hJp v1i
kh+ n,ng và t<c # nh$n thc c9a ng i hc, phù hJp v1i i*u ki n vBa
hc vBa làm c9a h. Vi c hc c9a hc viên giáo dc th ng xuyên òi hci
t<c # d!y hc ch$m h"n, c?n có nhi*u th i gian h"n cho ôn t$p, luy n
t$p ngay trên l1p.
— Hc gRn li*n v1i hành: ng i hc su tip thu t<t h"n và có hi u qu+ h"n
khi hc thông qua th>c hành, qua hành #ng h"n là qua quan sát ho&c
nghe th #ng. Vì v$y, ph+i chú ý t!o i*u ki n cho ng i l1n  Jc th>c
hành nhi*u h"n,  Jc v$n dng nhi*u h"n nh'ng kin thc ã hc vào
trong cu#c s<ng và s+n xuLt hi n t!i c9a ng i hc.
— Coi trng v<n kinh nghi m, hi=u bit ã có c9a ng i hc: Ng i hc
giáo dc th ng xuyên khác v1i hc sinh ph; thông là ã có v<n hi=u
bit, kinh nghi m s<ng th>c t. Kinh nghi m <i v1i hc viên giáo dc
th ng xuyên là m#t cái gì ó khvng Znh b+n thân. Vì v$y, nu kinh
nghi m c9a ng i hc không  Jc coi trng ho&c bZ lãng quên, thì h
cho rqng i*u ó không chH ph9 nh$n kinh nghi m c9a h, mà còn ph9
nh$n chính h. V<n kinh nghi m c9a ng i hc là nh'ng t li u th>c t
rLt có giá trZ, có tác dng giúp quá trình nh$n thc c9a ng i hc nhanh
h"n, dh dàng h"n so v1i trj em. M&t khác, kinh nghi m, hi=u bit ã có
th ng t!o “tâm lí b+o th9”/“c+m giác bit r6i”. Mây là m#t trong nh'ng
c+n tr. tâm lí quan trng <i v1i quá trình hc t$p và nh$n thc c9a
ng i hc. C+m giác này làm cho h không mu<n nghe, không mu<n
tip thu, không mu<n i sâu vào b+n chLt vLn *. Ng i hc không dh
chLp nh$n nh'ng gì do ng i khác áp &t khi b+n thân ch a hi=u, khi
ch a thLy cái sai, ch a chính xác, ch a ?y 9 trong nh$n thc và kinh
nghi m tr 1c ây c9a mình. Vì v$y, trong quá trình d!y hc ph+i t!o i*u
ki n = ng i hc nói ra  Jc nh'ng suy ngh`, kinh nghi m tr 1c ây
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c9a mình. Có nh v$y, giáo viên m1i hi=u  Jc h, m1i có th= trao ;i,
góp ý cho h  Jc. Tuy nhiên, giáo viên c?n ph+i ht sc khéo léo, t nhZ
phân tích (th ng thông qua ý kin c9a nhóm, c9a l1p) = giúp h thLy
nh'ng h!n ch, sai l?m trong kinh nghi m, quan ni m c9a mình = tB ó
ng i hc t> i*u chHnh, hoàn thi n ho&c thay ;i kinh nghi m, quan
ni m tr 1c ây c9a mình.

b. %i v&i ng'(i hc

—

+
+

+
+
+

+
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TB phía b+n thân hc viên, c?n  Jc làm quen v1i m#t s< ph "ng pháp
và k` thu$t sau = phòng tránh rào c+n trong hc t$p:
Làm ch9 c+m xúc b+n thân:
Khi mLt ki=m soát c+m xúc, hc viên dh  a ra nh'ng quyt Znh sai l?m
ho&c có hành vi l ch l!c. Mi*u ó có th= là nguyên nhân dPn n rào c+n
cho vi c th>c hi n các nhi m v hc t$p. Vì v$y, hc viên nên hc cách
làm ch9 c+m xúc c9a mình:
Hi=u b+n chLt c9a c+m xúc là kt qu+ ph+n ng c9a b!n tr 1c môi
tr ng xung quanh. Vi c x+y n không quan trng bqng cách b!n tip
nh$n nó.
ChLp nh$n c+m xúc tiêu c>c: MBng kìm nén chúng kjo chúng su tàn phá
b!n tB bên trong r6i bLt ng “n; tan xác” b!n. Khi chLp nh$n, b!n t!o
cho chúng l<i thoát lành m!nh = t> tin <i ?u v1i chúng. Vit nh$t kí,
v$n #ng thân th=, tâm tình v1i b!n bè, ng i thân su gi+m b1t tác h!i
c9a chúng.
Suy ngh` tr 1c khi hành #ng: Suy i ngh` l!i tr 1c khi làm gì ó d 1i
+nh h .ng c9a c+m xúc. Hãy cân nhRc nh'ng h$u qu+ b!n có th=
g&p trong t "ng lai g?n. Hc cách phân tích toàn b# tình hình r6i hãy
hành #ng.
Không dùng ngôn tB xH v+, chH trích. Chúng dh khin hc viên ph+n ng
ch<ng l!i. Luôn hc cách c x| nhã nh&n, tránh quá áng.
Thay ;i np suy ngh`: Hãy l$p trình l!i cách ph+n ng trong não v1i
nh'ng tình hu<ng c th=. Ví d, b!n hay tr?m uLt, suy sp khi không !t
 Jc mc tiêu. Bây gi b!n hãy bRt ?u khiêu vl, th$m chí nh+y cPng
lên, r6i tinh th?n c9a b!n su  Jc v>c d$y. B!n su thLy vLn * chH là m#t
thách thc không h"n.
Nuôi d \ng c+m xúc tích c>c: Ch,m sóc b+n thân, ,n u<ng i*u #, ng9
9, v sinh s!ch su, t$p th= dc *u &n, &t mc tiêu th>c t, t$p trung
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vào i*u b!n mu<n và c?n. Nh'ng i*u này su giúp b!n xây d>ng h
th<ng phòng th9 tr 1c c+m xúc tiêu c>c.
B+n n,ng con ng i v<n có ?y 9 c+m xúc t<t, xLu. Nu là c+m xúc tích
c>c thì xu h 1ng s<ng c9a chúng ta l!c quan. Song nu ó là c+m xúc
tiêu c>c, nu không bit i*u chHnh = làm ch9 nó, chúng ta su bZ nó hu}
ho!i và cu#c s<ng c9a chúng ta tr. nên u ám và m t mci.
— Qu+n lí  Jc c,ng thvng c9a b+n thân:
Vi c ?u tiên là hc viên ph+i bit nh$n ra các dLu hi u c9a stress: Các
dLu hi u c9a stress bao g6m nh'ng bLt bình th ng v* th= chLt, th?n
kinh và quan h xã h#i. C th= là thLy mình bZ ki t sc, bdng nhiên thèm
,n ho&c bc ,n, au ?u, khóc, mLt ng9 ho&c là ng9 quên. Ngoài ra, vi c
tìm n r Ju, thu<c, ho&c nh'ng bi=u hi n khó chZu khác clng là nh'ng
dLu hi u c9a stress. Stress còn i kèm v1i c+m giác bLt an, gi$n d', ho&c
sJ hãi.
ng phó v1i stress là kh+ n,ng gi' cân bqng khi x+y ra nh'ng tình hu<ng,
s> ki n òi hci quá sc. M= <i phó v1i stress, c?n chú ý nh'ng i*u sau:
Quan sát: Hãy xem xung quanh b!n Tìm cách thoát kh i cm giác kh!ng
có i*u gì mà b!n có th= thay ;i = hong: NghH ng"i, th giãn, t&ng cho

xoay chuy=n tình hình khó kh,n.

b+n thân m#t th i gian nghH ngRn
mdi ngày.

"ng #$ tâm #&n nh'ng vic l)t v)t: Thay #+i cách b,n th-.ng phn 0ng,
Vi c nào th$t s> quan trng thì làm nh ng hãy thay ;i tB tB, và có chn

tr 1c và g!t nh'ng vi c linh tinh sang lc, tBng b 1c m#t. T$p trung gi+i
m#t bên.
quyt m#t khó kh,n nào ó và thay
;i cách b!n ph+n ng tr 1c khó
kh,n ó.
Tránh nh'ng phn 0ng thái quá:

Ng! #! gi.: Thiu ng9 càng khin b!n

T!i sao l!i ph+i “ghét” khi mà “m2t thêm stress.
chút xíu không thích” là ;n r6i?
T!i sao l!i ph+i “lo cung lên” khi mà
“h7i lo m2t t8o” là  Jc? T!i sao ph+i
“gin sôi ng )i” khi mà “h7i gin m2t
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chút” ã 9 #? T!i sao ph+i “au kh,
t2t cùng” khi mà b!n chH c?n “bu<n
m2t t8o”?

Không #-5c tr6n tránh b7ng r-5u H9c cách th- giãn: Xoa bóp và nh'ng
hay thu6c: Hai th này su chvng giúp bài t$p th. th giãn rLt h'u dng =

 Jc gì b!n mà su làm cho tình tr!ng ki=m soát stress. Nh'ng th giãn nh
v$y giúp xoa b1t u phi*n khci tâm trí
stress càng tr. nên tr?m trng.
c9a b!n.
)t nh'ng m c tiêu c th$ cho bn Không nên làm cho bn thân mình
thân: CRt b1t kh<i l Jng công vi c và “ng>p #?u ng>p c+”: Bqng vi c gánh

i*u này có th giúp b!n tránh  Jc nh$n quá nhi*u công vi c cùng m#t
vi c su<t ngày ph+i lo ngh` quá nhi*u. lúc.
Thay #+i cách nhìn m9i vic: Hc Hãy làm #iAu gì #ó cho nh'ng ng-.i
cách nh$n Znh rqng b!n ang bZ khác: = giúp ?u óc b!n nghH ng"i

stress. T> i*u chHnh tr!ng thái c9a m#t lát, không ph+i ngh` liên tc v*
mình
nh'ng phi*n mu#n c9a mình
Ch'a stress b7ng ho,t #Eng th$ chFt: Chi&n l-5c “d, dày”: Mi*u mLu ch<t

Nh i b#, hc ánh tennis hay th| c9a stress là “Ch>ng qua, tôi tA phiCn
làm v n.
mu2n chính bn thân mình”.
LFy #Ec trI #Ec: Nu b!n không tránh  Jc stress, không thoát hvn  Jc

stress thì s| dng stress theo m#t h 1ng tích c>c. Hãy t> hci b!n su <i
phó nh th nào v1i stress, thay vì luôn dqn v&t mi chuy n su tr. nên t6i
t nh th nào. Stress làm t,ng trí nh1, khi stress trong th i gian ngRn và
không quá nghiêm trng. Stress khin c" th= s+n sinh ra nhi*u glucose
lên não, t!o thêm nhi*u n,ng l Jng cho các n" ron. Mi*u này giúp s>
phát tri=n trí nh1 và phc h6i trí nh1. M&t khác, nu stress kéo dài thì nó
l!i có th= c+n tr. vi c v$n chuy=n glucose và tB ó làm gi+m trí nh1.
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— Gi+m mc # cao c9a stress = có m#t sc khoj t<t:
Mu<n có sc khoj t<t = hc t$p, làm vi c, tr 1c ht ta l u ý n ph "ng
pháp làm vi c, hc t$p, ôn t$p, nghH ng"i, th giãn hJp lí. Hc viên c?n
tránh hi n t Jng hc d6n, thi m1i hc, hc êm ng9 ngày. Trí não c9a
con ng i chH có th= ho!t #ng hi u qu+ trong vòng 45 phút n 1 gi ,
sau ó c?n  Jc nghH ng"i, gi+i lao ho&c làm nh'ng công vi c chân tay tB
15 — 20 phút sau ó m1i ho!t #ng trí não tr. l!i. Nh'ng ng i hc theo
ki=u “N 1c n chân m1i nh+y” rLt dh bZ stress do tâm lí, sJ không hc
kZp, thiu an tâm. Tình tr!ng bZ stress nh th su dPn n làm gi+m trí
nh1, th$m chí ?u óc có th= r"i vào tình tr!ng “tr<ng rdng”.
— Ch,m sóc n ch # ,n ?y 9 và cân bqng d \ng chLt. Chú ý dùng 9
các th>c phNm nh s'a, trng, thZt, cá, rau, qu+, &c bi t nên dùng thêm
các lo!i d?u th>c phNm nh d?u $u nành, d?u mè. Các lo!i th>c phNm
ó cha nhi*u d \ng chLt c?n cho ho!t #ng trí não, hd trJ cho trí nh1.
C?n có k ho!ch phân chia th i gian bi=u hc t$p, lao #ng, nghH ng"i
hJp lí.
— Cà phê, trà có cha cafein là chLt có tác dng kích thích h th?n kinh
trung "ng làm cho tHnh táo, ch<ng l!i c"n bu6n ng9 nên u<ng vào ban
ngày, &c bi t là vào bu;i sáng. Tuy nhiên, không nên l!m dng 6 u<ng
này. Bu6n ng9 là dLu hi u báo cho c" th= ã m t mci, c?n s> nghH ng"i
= có th= lLy l!i s> cân bqng. Nu dùng chLt kích thích vào lúc này là bRt
c" th= làm vi c quá sc c9a mình. Sau giai o!n dùng chLt kích thích, c"
th= su m t mci không còn sc t$p trung chú ý = có th= ghi nh1 do v$y
mà hi u qu+ làm vi c su không cao.
— M#t s< bi n pháp làm gi+m stress:
+ Ngâm tRm: N 1c có tác dng xoa dZu các c" và kh1p x "ng bZ au mci.
TRm giúp các t bào  Jc phc h6i, chLt #c  Jc  a ra ngoài c" th=
nhanh h"n. Trong khi tRm nên gi+m các yu t< gây kích thích thZ giác
nh các lo!i kh,n tRm màu s&c s\. Hãy b$t ch "ng trình nh!c nhp,
ch "ng trình nh!c ghi ta c; i=n hay m#t lo!i nh!c nhp mà mình yêu
thích clng có tác dng Ny lùi stress...
+ Hát: Hát su kích thích ho!t #ng c" hoành, các c" c;. Nh có c" hoành
trung tâm th?n kinh sinh d \ng thu#c vùng bng  Jc phc h6i. Hát
còn cung cLp thêm ôxi cho c" th=, là c" h#i = cho mdi ng i b#c l#
c+m xúc.
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+ Ch"i ùa v1i thú nuôi: Thú nuôi rLt có ích cho vi c gi+i to+ nh'ng stress
cho con ng i. Ng i ta có th= tâm s> nh'ng bu6n vui v1i v$t nuôi trong
nhà. Cho dù v$t nuôi trong nhà không bit nói nh ng chúng có th= áp
ng, chia sj nh'ng c+m xúc vui bu6n c9a con ng i.
+ Th giãn bqng các câu chuy n hài, sau mdi công vi c c,ng thvng c?n có
kho+ng th i gian nghH ng"i th giãn v1i tLt c+ nh'ng lo!i hình mà mình
thích nhLt.
+ C i: N c i s+ng khoái không chH mang l!i cho b!n s> vui vj, tho+ mái
mà khi c i c" th= tit ra chLt Morphine t> nhiên, t!o ra kh+ n,ng ch<ng
stress rLt hi u qu+.
+ Th .ng thc ngh thu$t: NgRm nhìn m#t bc tranh, nghe m#t b+n nh!c
mà mình yêu thích...
+ Massage: Mdi ngày có 30 phút = làm vi c này su làm cho hi n t Jng co
c" gi+m i m#t cách rõ r t. Massage có th= giúp cho vi c l u thông máu
 Jc t<t h"n, xoa dZu các kh1p x "ng bZ au...
+ T$p th= dc bu;i sáng, bách b#: Vi c này giúp b!n l u thông khi huyt,
hít th. không khí trong lành, t`nh tâm...
+ Thi*n — Yoga: Là m#t môn t$p luy n cho tinh th?n và c" th= con ng i
rLt tích c>c h'u hi u. Yoga giúp con ng i có th= t> i*u chHnh nhZp i u
t> nhiên, kt hJp hài hoà gi'a tinh th?n và th= xác, tránh  Jc nh'ng
c,ng thvng trong cu#c s<ng th ng nh$t... Yoga giúp t,ng c ng s> ho!t
#ng có hi u qu+ c9a h tu?n hoàn máu và tim m!ch, c" th= có kh+ n,ng
chZu >ng b*n bH, giúp cho các kh1p trong c" th= có # àn h6i, djo dai,
ng,n ngBa b nh loãng x "ng, ch<ng  Jc b nh mLt ng9, lo lRng, bu6n
phi*n, giúp cho con ng i có nhZp th. úng k` thu$t. Yoga giúp con
ng i làm vi c t$p trung, bit liên kt gi'a nhZp th. v1i tBng #ng tác di
chuy=n, bình t`nh, th thái, hài hoà...

Hot ng 3: Tìm hiu mt s3 ph"5ng pháp tr6 giúp hc viên giáo d!c
th"#ng xuyên kh4c ph!c rào cn trong hc tp.
1. Nhim v

— Mc thông tin c" b+n.
— Nêu lên m#t s< ph "ng pháp trJ giúp khRc phc rào c+n trong hc t$p
c9a hc viên giáo dc th ng xuyên.
114

|

MODULE GDTX 12

2. Thông tin c bn

Ngoài nh'ng bi n pháp khRc phc rào c+n hc t$p cho hc viên giáo dc
th ng xuyên tB phía ng i d!y clng nh b+n thân ng i hc thì còn có
nh'ng trJ giúp tB bên ngoài, giúp hc viên giáo dc th ng xuyên có th=
h!n ch  Jc các rào c+n tâm lí trong hc t$p.

a. S- tr. giúp t0 tham vn tâm lí hc 2'(ng

* S> trJ giúp tB hình thc tham vLn tâm lí hc  ng ngày nay ang tr.
nên kZp th i và tích c>c trong vi c hd trJ hc viên <i m&t, ng phó, phát
hi n và phòng tránh các rào c+n tâm lí trong ho!t #ng hc t$p. M#t m&t
ây là hình thc g?n gli và thit th>c v1i  i s<ng hc  ng, m&t khác
thông qua ó hc viên có th= nh$n  Jc s> trJ giúp m#t cách chuyên
nghi p tB nh'ng ng i  Jc ào t!o, có chuyên môn v* tâm lí hc
 ng. Thông qua các ch "ng trình tham vLn hc  ng t!i phòng tâm
lí hc  ng (nu có t!i tr ng) ho&c tham vLn tâm lí trên l1p hc viên
có th=  Jc hd trJ và tB ó có th= tìm ra ph "ng pháp phòng tránh t<t
nhLt cho các rào c+n trong hc t$p.
* Nh'ng rào c+n/khó kh,n tâm lí trong hc t$p bao g6m:
— Khó kh,n trong ho)t !ng hc t p v* vi c:
+ Xác -nh m/c  ích, !ng c" hc t p.
+ Hi u và th1c hi n úng n!i quy, yêu cu trong hc tp.
+ Xác -nh i m m)nh, i m yu trong cách hc ca mình.
+ Lp k ho)ch -nh h ng cho quá trình hc t p.
+ Thích 7ng vi ph "ng pháp, n!i dung ging d)y và hc t p mi.
+ S:p xp, phân phi thi gian hc tp hp lí.
+ Tìm kim và x; lí ngu %n thông tin cho bài hc.
+ Chu<n b- bài trc khi lên l p.
+ Tp trung chú ý trong hc t p.
+ Phi h p gia quan sát, nghe và ghi chép bài hc.
+ Ghi nh n!i dung bài hc.
+ Phát bi u xây d1ng bài.
+ Tham gia vào các ho)t !ng hc tp, ho)t !ng ngo)i khoá.
+ Hp tác nhóm khi hc nhóm.
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Ang d/ng công ngh thông tin khi hc t p.
Vn d/ng tri th7c hc t p vào vi c gii quyt các bài t p và vào th1c ti Bn.
T1 ki m tra, ánh giá quá trình hc t p ca bn thân.
Khó kh,n trong vi c 7ng x; vi th y/cô giáo:
Giao tip vi th y, cô (tr)ng thái tâm lí khi giao tip).
S; d/ng các ph "ng ti n giao tip.
T)o d1ng mi quan h vi th y, cô.
Ang x; phù hp vi v- trí, vai trò ca mình.
Khó kh,n trong vi c 7ng x; vi b)n bè, ng i xung quanh:
Làm ch bn thân khi giao tip.
Hoà %ng, thân thi n.
Giúp I b)n bè, ng i xung quanh cho úng cách.
KhJng -nh v- trí trong nhóm.
S; d/ng các ph "ng ti n giao tip.
T)o h7ng thú khi nói chuy n v1i b!n bè/ng i xung quanh.
T)o thi n cm t b)n bè/ng i xung quanh.
C x; phù hp.
Tôn trng, tin t  ng khi giao tip vi b)n bè/ng i xung quanh...
Trung thành vi b)n bè.
SKn sàng chia sL khó kh,n vi b)n bè/ng i xung quanh.
%ng cm vi b)n bè/ng i xung quanh.
Gi mi quan h úng m1c vi ng i khác gi i.
Bi u l ! tình cm vi ng i khác gi i.
Quan tâm Mn b)n khác gii.
Cân i gi a chuy n tình b)n khác gii và hc t p.
Xây d1ng tì nh b)n khác gii úng m1c.
Khó kh,n trong vi c 7ng x; vi các thành viên trong gia ình:
Máp 7ng yêu cu, kì vng ca b mN.
Vui vL, hoà %ng vi mi ngi trong gia ình.
C x; phù hp vi v- trí ca mình.
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Quan tâm, ch,m sóc Mn mi ng i.
Có trách nhi m vi mi ngi trong gia ình.
Khó kh,n trong v n MO hng nghi p:
Thông tin vO các ngh O trong xã h!i.
Thông tin vO th- trng lao !ng.
Mánh giá c n,ng l1c, h7ng thú, tí nh cách ca bn thân.
Ki m tra s1 phù hp nhng c i m ca bn thân vi yêu cu c a nghO.

b. S- t' vn, tr. giúp t0 nh4ng ng'(i khác

Bên c!nh vi c nh s> trJ giúp tB hình thc tham vLn hc  ng, = ng
phó ho&c phòng tránh nh'ng rào c+n tâm lí +nh h .ng n hc t$p, hc
viên có th= nh s> t vLn và trJ giúp c9a nh'ng ng i khác nh th?y cô
giáo, cha mp, b!n bè ho&c nh'ng ng i có uy tín v1i b+n thân. Thông
qua ó, b+n thân hc viên có th= nh$n  Jc nh'ng l i khuyên h'u ích
cho vLn * và rào c+n tâm lí mà mình ang ph+i <i m&t = tB ó tìm ra
cách ng phó clng nh phòng tránh hJp lí v1i b+n thân.

3. ánh giá

1) Nêu m#t s< cách phát hi n các rào c+n trong hc t$p c9a hc viên giáo
dc th ng xuyên.
2) Phân tích nh'ng ph "ng pháp trJ giúp hc viên giáo dc th ng xuyên
phòng tránh rào c+n trong hc t$p.
3) Th>c hành t vLn, hd trJ m#t tình hu<ng hc viên g&p rào c+n trong
hc t$p.
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