Kỹ năng học đại học hiệu quả
dành cho tân sinh viên
Với những tân sinh viên, việc trang bị cho mình kỹ năng học đại học
hiệu quả là điều vô cùng cần thiết. Đây là cách thực học giúp sinh viên
có thể phù hợp với môi trường mới và cách dạy mới, đem lại chất lượng
học tập tối ưu.

Tân sinh viên cần chuẩn bị những kỹ năng gì khi học đại học?
Đây là những kỹ năng hết sức quen thuộc nhưng lại cần thiết và giúp ích rất
nhiều cho các tân sinh viên

1. Kỹ năng học tập trên lớp
Đầu tiên là kĩ năng nghe giảng.
Hãy rèn luyện cho mình sự tập
trung cao nhất khi nghe giảng. Nếu
bạn là người dễ bị lơ đãng, hãy
ngồi bàn đầu. Tiếp theo là kĩ năng
ghi chép. Hãy rèn luyện khả năng
viết tốc kí, viết có chọn lọc và khả
năng phản biện ngay cả khi đang
ghi chép.

2. Kỹ năng tự học ở nhà

Về không gian, cần tìm một chỗ yên tĩnh, tránh tiếng ồn, tuy nhiên đừng là sự
im lặng đến đáng sợ. Có thể tốt hơn nếu có một chút âm nhạc không lời với
giai điệu phù hợp. Về thời gian, bạn nên chọn một thời gian học cố định và
tạo cho mình thói quen học theo kế hoạch thời gian đó. Cần có lịch học thật
hợp lý, kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi. Hãy chia sẻ và cùng tìm giải pháp
nếu gặp phải những vấn đề khó khăn. Có ý thức học tập là điều mà các bạn
tân sinh viên cần lưu ý.

3. Kỹ năng ghi nhớ tốt
Hãy rèn luyện cho bộ não, vì nếu không hoạt động não sẽ chết dần. Để có
một trí nhớ tốt hãy chọn cho mình những thói quen tích cực như: khi đến
trường kiểm tra sách vở, ghi chép tích cực, luôn động não suy nghĩ, không ỷ
lại, ghi giấy nhớ, quan sát…
Ghi nhớ là một kỹ năng sống, một khả năng quan trọng và cần thiết, được sử
dụng trong suốt cuộc sống của một con người. Nó giúp học sinh nhớ được
kiến thức và hệ thống hóa kiến thức tốt hơn, giảm được thời gian học tập.
Khả năng ghi nhớ còn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và cả trong
công việc của tất cả mọi người từ trẻ em lẫn người trưởng thành. Cùng một
nội dung nhưng ghi nhớ không phải là nhớ từng câu từng chữ mà là nhớ
những ý chính, những khái niệm và
kiến thức trọng tâm.

4. Kỹ năng đọc sách
Đọc sách là kỹ năng không thể thiếu
bởi học đại học sẽ phải học rất nhiều.
Hãy chọn cho mình những cuốn sách
có ích thay vì những cuốn sách có ít
tác dụng. Tìm cho mình những
phương pháp đọc sách nhanh và có hiệu quả. Bạn nên dùng bút đánh dấu
những chỗ quan trọng hay chưa hiểu để có thể xem lại. Trong khi đọc, thỉnh
thoảng dừng đọc và đặt những câu hỏi kích thích và tự tìm câu trả lời. Đọc
sách là cách để bạn bổ sung kiến thức, nhưng khi thời lượng có hạn hoặc
sách cần đọc quá nhiều thì bạn cần những "tuyệt chiêu" giúp "đánh nhanh rút
gọn" mà phải thật hiệu quả.
Những "chiến lược" phát triển kỹ năng đọc sách của tân sinh viên có thể kể
đến như:
- Phân loại tài liệu đọc: Có rất nhiều loại tài liệu cần thiết, nhưng nhìn chung
chúng có 3 loại sau: Loại 1: tài liệu tin tức hàng ngày (facebook, báo chí, tin

nhắn, E.mail…); Loại 2: các loại sách truyện (tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ,…);
Loại 3: Các loại sách giáo khoa, sách nâng cao, tham khảo, tài liệu chuyên
sâu liên quan đến học tập… Việc phân loại rõ ràng các tài liệu cần đọc giúp ta
có được cách thức và tốc độ đọc phù hợp. Loại 1 và 2 thì đọc nhanh hơn,
khái quát hơn. Loại thứ 3 thì cần nghiền ngẫm, đọc kỹ lưỡng hơn.
- Tăng "khẩu độ" mắt: Tốc độ xử lí của mắt nhanh hơn chúng ta tưởng rất
nhiều, vì vậy để mắt đọc từng chữ là vô cùng lãng phí. Để tăng tốc độ đọc
chúng ta không nên đọc từng chữ mà cần đọc nhiều chữ cùng một lúc. Theo
nghiên cứu, trung bình trong một tích tắc mắt có thể đọc được từ 3 đến 5
chữ, đây gọi là khẩu độ mắt. Khẩu độ mắt sẽ được trợ giúp bằng tốc độ lia đi
của “vật chỉ đường” như đã nhắc ở trên và tất nhiên sẽ tăng lên bằng việc rèn
luyện đọc hằng ngày.

5. Kỹ năng giải toả căng thẳng
Đầu tiên là đừng để stress xảy ra bằng sự chuẩn bị kĩ càng về các mặt của
đời sống và học tập. Ví dụ, bạn sẽ không phải lo lắng về điểm số nếu bạn học
tốt. Hãy rèn luyện cho mình lối suy nghĩ tích cực. Nếu đã bị stress hãy loại bỏ
nó bằng việc nghỉ ngơi thư giãn: gặp bạn bè, đi dạo, nghe nhạc, chơi thể
thao…
Một kỹ năng sống quan trọng để ngăn ngừa và vượt qua stress, đó là biết
cách sắp xếp hợp lý, cân bằng các hoạt động trong cuộc sống. Thế nào là
hợp lý và cân bằng? Đó là khi bạn làm chủ và điều khiển được các hoạt động
theo thứ tự ưu tiên về mục tiêu, tầm quan trọng, thời gian, nội dung, phương
pháp. Đối với sinh viên, dĩ nhiên học tập hiệu quả là mục tiêu hàng đầu, bên
cạnh đó là hoạt động thể dục thể thao, đi làm thêm, tham gia đội nhóm, giao
lưu, một số nhiệm vụ với gia đình, và, chăm sóc cho tình yêu.

6. Kỹ năng chuẩn bị và làm bài kiểm tra
Học ngay trên lớp chính là yếu tố then chốt giúp bạn thành công trong học
tập. Đừng huyễn hoặc bản thân rằng ta không cần học trên lớp về ta tự học.
Hãy thử suy nghĩ, trên lớp bạn còn không học được thì về nhà bạn học thế
nào? Tất nhiên là vẫn có những ngoại lệ.
- Bước vào kỳ thi, đầu tiên bạn phải xác định các tài liệu liên quan để ôn tập,
sắp xếp những gì ghi chép được, hệ thống hóa kiến thức, ước lượng xem
cần bao lâu để ôn tập. Chia nhỏ những gì bạn học thành từng phần.
- Phân chia thời gian ôn thi hợp lí: Học nhóm sẽ hoàn thiện những lỗ hổng cá
nhân. Hãy tập trung vào những bài học thầy cô nhấn mạnh trong quá trình

học trên lớp. Cuối cùng là đừng để nước đến chân mới nhảy. Đa phần cách
học của sinh viên hiện nay là bình thường thì “chơi dài”, đến lúc thi thì “cày
ngày, cày đêm”. Điều này ai cũng biết là không tốt nhưng không phải ai cũng
công nhận. Hãy bắt đầu thay đổi ngay từ bây giờ.
- Khi bạn làm bài kiểm tra, bạn đang cố gắng chứng minh rằng bạn có thể
hiểu bài học và làm một số dạng bài tập nhất định. Ví dụ về một số dạng bài
tập mang tính khách quan, như bài tập đúng sai, trắc nghiệm, điền vào chỗ
trống. Ví dụ về một số dạng bài tập mang tính chủ quan, như những câu trả
lời ngắn gọn, những bài luận, thi vấn đáp. Nếu bạn có bất cứ một nghi ngờ
nào về sự công bằng của các bài thi, hay
khả năng xác định chính xác năng lực
của bạn qua các bài kiểm tra, bạn nên
nói chuyện với những người làm công
tác cố vấn học tập trong trường bạn.

7. Tham gia những hoạt động
rèn luyện kỹ năng mềm
Kỹ năng mềm thuộc phạm trù con người, không mang tính chuyên môn,
không phải là thiên bẩm mà do đào tạo nên. Kỹ năng mềm nên được học và
thực hành thông qua nhập vai, thảo luận nhóm và bài tập tình huống trong
môi trường đại học. Đây chính là bước chuyển tiếp quan trọng trong cuộc đời
mỗi người, từ một đứa trẻ thành một người trưởng thành biết chủ động nuôi
sống bản thân. Ngay khi bước chân vào đại học, các bạn tân sinh viên nên
chú ý tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống dưới đây:

Thuyết trình trước đám đông
Đây là một trong những kỹ năng
được sinh viên ứng dụng nhiều
sau khi ra trường
Môn thuyết trình có thể rèn luyện
cho sinh viên sự tin tin khi đứng
trước nhiều người. Ngoài ra, hoạt
động này còn giúp hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, gồm việc học và thực hành
cách sử dụng từ ngữ, ngôn ngữ cơ thể, nâng cao hiệu quả giao tiếp với đồng
nghiệp, khách hàng, bạn bè, cấp trên sau này.

Thảo luận và làm việc nhóm

Thảo luận giúp sinh viên nắm được cách trao đổi ý kiến trong nhóm, tích lũy
kỹ năng thăm dò và thu thập các dữ kiện, dữ liệu trong việc giải quyết bất
đồng. Ngoài ra, sinh viên còn có thể phát hiện ra những tố chất phát triển kỹ
năng điều hành và lãnh đạo.

Các hoạt động ngoại khoá
Các hoạt động này không chỉ mang lại những giờ phút tận hưởng, giải lao
ngoài giờ học trên lớp mà còn tạo điều kiện cho sinh viên phát triển các kỹ
năng cá nhân như tư duy, giải quyết vấn đề, phản xạ, sáng tạo...

Tham gia hội thảo quốc tế
Đây là cơ hội lý tưởng để sinh viên gặp gỡ, giao lưu, bắt kịp với kho kiến thức
toàn cầu. Bên cạnh đó, việc tham dự hội thảo quốc tế cũng tạo điều kiện cho
sinh viên thiết lập, mở rộng thêm các mối quan hệ. Nếu phụ huynh có dự định
cho con du học, các sự kiện này là cơ hội để giúp con thích nghi dần với môi
trường giao tiếp quốc tế, phát triển khả năng nghe nói tiếng Anh và làm quen
với môi trường làm việc trong các tập đoàn kinh tế có yếu tố nước ngoài.

Thực tập trong quá trình học
Không phải trường đại học nào cũng mở ra cánh cửa việc làm cho sinh viên
sau khi ra trường. Việc thực tập sớm tại các công ty sẽ giúp sinh viên hiểu
biết thêm về thực tiễn hoạt động các ngành nghề, tích lũy kinh nghiệm và làm
đẹp hồ sơ xin việc. Điều này rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa đào tạo và
thực tế, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Kết luận
Thay đổi từ môi trường phổ thông đến đại học sẽ làm bạn khó thích nghi tuy
nhiên đó cũng là thử thách để giúp bạn rèn luyện và hoàn thiện kỹ năng sống
của bản thân. Một khi bạn hoàn thiện kỹ năng thì cũng có nghĩa là bạn đang
hoàn thiện bản thân mình. Khi hiểu đúng về kỹ năng, học đúng kỹ năng và
sống với những kỹ năng thuần thục và chuyên nghiệp, cuộc đời của mỗi
chúng ta sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.
Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

