TẠI SAO PHẢI HỌC GIỎI?
Viết cho các cháu: Hiển, Bửu, Bảo, Thuận, Hiệp và Hưng
Ông bà cha mẹ nào cũng muốn con cháu của mình học giỏi, có cháu thắc
mắc là tại sao phải học giỏi?, đi học là được rồi!. Có cháu không muốn đi học,
hay đến lớp chơi mà không muốn học, hay học là để học mà không hiểu bài và
không làm bài tập. Trong phạm vi bài viết nầy chỉ nêu lên vài điều để trả lời và
giúp cho các cháu biết và làm để được giỏi.
Học là gì? Theo từ điển của Nguyễn Như Ý trang 828 , Học là thu nhận
kiến thức, luyện tập kĩ năng được truyền giảng từ thấy/cô ở lớp hoặc từ sách
vở hay trên mạng trực tuyến (internet). Đây là Nuôi Trí.
Học giỏi là gì? là thu nhận được toàn bộ những gì thầy/cô giảng trong
lớp học một cách thông suốt (hiểu hết) và nằm lòng (nhớ hết).
Muốn học giỏi cần làm những gì?
Một học trò giỏi cần phải làm những việc như sau: (1) Siêng Năng, (2)
Lắng nghe, (3) Hiểu bài, (4) Thuộc bài, (5) Làm bài tập.
(1) Siêng Năng.
Đây là đức tình hàng đầu của một học trò giỏi, siêng năng là gì?. Siêng năng là
chăm chỉ , chú ý thường xuyên và làm đều đặn việc gì đó . Siêng học là chăm
chỉ, chú ý vào việc học mỗi ngày, giờ nào thức, giờ nào chuẩn bị đến trường để
đến lớp học đúng giờ. Một học sinh đến lớp trể là một người làm biếng thì
không thể là một học sinh giỏi được. Đi học đúng giờ là yếu tố đầu tiên cần
phải có để học giỏi.
(2) Lắng Nghe.
Lắng nghe thầy/cô giảng bài để hiểu bài , chổ ngồi trong lớp có ảnh hưởng lớn
đến sự nghe giảng bài . Muốn nghe giảng bài rõ ràng để hiểu là phải ngồi ờ
hàng ghế đầu (số 1), gần thầy/cô nhất. Phải tập trung vào lắng nghe Khi
thấy/cô giảng bài. Có nghe rõ thì mới hiểu và nhớ bài được. Nghe và thấy là hai
giác quan giúp cho trí nhớ của con người tiếp nhận và lưu trữ trong đầu.
Không nghe được thì không nhớ được là không tiếp nhận được gì hết, nên ngồi
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trong lớp ở dãy bàn cuối thì rất khó để nghe rõ được. Những học sinh giỏi là
những học sinh chịu lắng nghe thầy/cô giảng bài và luôn luôn ngồi ở dãy bàn
thứ nhất trong lớp học. Muốn lắng nghe giảng bài một cách rõ ràng, tiếp nhận
một cách trọn vẹn (được hết) thì phải tập trung lắng nghe và ngồi ở dãy bàn số
1 trong lớp.
(3) Hiểu Bài.
Nghe mà không hiểu thì không nhớ được. Hiểu là gì? Hiểu là nhận biết được ý
nghĩa của một chữ, một câu, một ký hiệu hay một công thức. Hiểu bài là nhận
biết, nhận rõ được hết tất cả ý nghĩa của một bài văn, bài toán, bài sử hay bài
ca v..v… Phải làm gì nếu thầy/cô giảng mà không hiểu? Nếu nghe giảng mà
không hiểu thì sau một đoạn thầy/cô dừng lại thì giơ tay lên xin giảng lại. Phải
can đảm yêu cầu thầy/cô giảng lại nếu chưa hiểu, vì đó nhiệm vụ giảng dạy của
thấy/cô là phải giảng sao cho học trò hiểu. Học trò phải mạnh dạn giơ tay lên
xin (yêu cầu) thầy/cô giảng lại chổ chưa hiểu. Thí dụ nói như sau: “Thưa thầy
con chưa hiểu chữ …. Xin thầy vui lòng giảng lại, cám ơn thầy” thì người thầy
lấy làm sung sướng giảng lại mà không phiền hà gì hết. Cho nên phải mạnh dạn
giơ tay lên xin giảng lại chổ nào khó hiểu hay chưa hiểu, đây là yếu tố quan
trọng để làm một học sinh giỏi.
(4) Thuộc Bài.
Thuộc là gì? Thuộc là đã nhớ kĩ trong trí , dễ dàng nhắc lại , lập lại một cách đầy
đủ, đúng, chính xác mà không cần ai nhắc tới từ những công thức toán, ký
hiệu hóa học, bài sử, bài thơ hay bài địa lý v..v… Muốn học giỏi phải thuộc bài,
muốn thuộc bài thì phải hiểu bài. Trí nhớ là nơi lưu trữ tất cả những gì mà mắt
thấy và tai nghe của một người. Có người đọc một lần thì thuộc bài, có người
đọc hai lần thì thuộc bài .., có người đọc nhiều lần mà không thuộc bởi hai lý
do: (1) Thiếu tập trung đọc, khi đọc thì mắt và tai tập trung vào bài đó thì dễ
nhớ và mau nhớ, tránh tiếng ồn hay hình ảnh của TV ( truyền hình), (2) Trí nhớ
, trí nhớ không tiếp nhận được những gì mà mắt thấy và tai nghe là vì thiếu
chất sinh tố B (vitamin B) nhất là B12 nên uống thêm sinh tố B hay B12 để giúp
trí nhớ làm việc tốt. Những người học giỏi, những nhân tài là những người có
trí nhớ tốt, nên thuộc hết những gì đã học được. Nên thuộc bài là yếu tố tiên
khởi của một học sinh giỏi.
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(5) Làm Bài Tập.
Làm bài tập là cách khảo sát một học sinh; Có nghe giảng bài kỹ không, có hiểu
bài rõ ràng không, có thuộc bài không. Nếu đã hiểu bài và nhớ bài rồi thì làm
bài tập rất dễ dàng. Làm bài tập còn một mục đích khác nửa là ôn tập, giúp xác
định lại trí nhớ đã và đang lưu trữ bài đã học một cách đầy đủ và chính xác
không. Ưu điểm của một học gỏi là làm bài tập thường xuyên và nhiều hơn ở
lớp, vì nó mang đến một kết quả chính xác và nhanh chóng đủ để bắt kịp thời
lượng trong các kỳ thi, những thí sinh đậu cao là làm bài đúng, nhanh nên làm
được hết những câu hỏi nhờ vào làm bài tập thường xuyên và nhiều hơn ở lớp
cho. Những học sinh ỷ lại vào sự thông minh của mình mà không làm bài tập
thường xuyên và nhiều hơn lớp cho thì không thể nào đậu cao được. Nên
muốn đạt được kết quả xuất sắc trong các kỳ thi trong lớp hay tuyển sinh thì
phải làm bài tập hết những bài trong sách giáo khoa cho.
Học giỏi được những phần thưởng gì?
Một người học giỏi nhận được nhiều phần thưởng cao quý cho cả đời người và
những thê hệ con cháu còn hưởng lây nửa: (1) Báo Hiếu và (2) Vinh Hiển.

(1) Báo Hiếu.
Người xưa đã dạy : “Nhân sanh bá hạnh hiếu vi tiên” nghĩa là con người sống
trong trời đất có đến một trăm nết tốt mà Hiếu là cái nết tốt đầu tiên.
Hiếu là gì?, Hiếu là lòng kính trọng, thương yêu và biết ơn cha mẹ .
Báo Hiếu là đền đáp công ơn cha mẹ.
Cha mẹ nào cũng muốn con mình học giỏi cho nên học giỏi là báo hiếu, là đáp
ứng được những mong muốn của cha mẹ về bản thân mình, là đến đáp công
ơn sanh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Nên học giỏi là điều phải làm của bất
cứ cháu, chắt nào trong gia tộc và là bổn phận của một đứa con trong gia đình.
Là phần thưởng quý báo và là tấm gương sáng ngời đến ngàn sao cho những
ai học gỏi.
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(2) Vinh Hiển.
Vinh hiển là gì? Vinh hiển là vẽ vang, rạng rỡ và sáng ngời . Vì một người học
giỏi từ lớp 1 cho đến lớp 12 rồi thì lên đại học là điều phải đến, đã tiếp nhận
được tất cả những kiến thức được giảng dạy từ trường học đến trường đời
một cách rốt ráo thì khi ra đời làm việc không bằng chân tay, lam lũ mà là
những nhân tài trong xã hôi như bác sĩ, kỹ sư, luật sư, dược sư, giáo sư
v…v…Là những người đã nuôi trí một cách đầy đủ và sung túc nên sau khi tốt
nghiệp đại học là những trí thức với công việc làm sung sướng tấm thân trong
văn phòng, công thự, trường học v..v..
Muốn được vinh hiển thì phải học giỏi ngay từ lớp 1. Cơ hội học giỏi ở trong
tầm tay của bất cứ ai không phân biệt giàu nghèo, một tương lai vinh hiển
cũng là cơ hội cho bất cứ ai.
Ước mong rằng các cháu thu nhận được những lợi ích của những dòng
chữ nầy như một dẫn lối đến vinh quang cho bản thân các cháu và cho gia tộc
và cũng là kỳ vọng của thế hệ ông cha. Hãy nhớ rằng cơ hội thăng tiến để
được vinh hiển là của tất cả mọi người sống trên trái đất nầy, phải mạnh dạn
nắm lấy và vươn lên mà không được đổi thừa cho số mệnh.

Lê Quang Đẳng
Mùa tựu trường 2015
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