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Nghe giảng có hiệu quả là hướng được sự chú ý của mình vào những cái
mới, cái khó đối với bản thân sao cho nắm được đầy đủ và có hệ thống bài giảng
được giảng viên trình bày
Việc chuẩn bị nghe giảng sẽ giúp người học phát hiện ra điều cần định
hướng sự chú ý của mình trong bài giảng, tránh được việc thụ động ghi chép; và tự
tin, chủ động hơn khi tham gia vào hoạt động học trên lớp. Với chương t rình học
tăng cường tự nghiên cứu hiện nay tại học viện, việc chuẩn bị nghe giảng tốt sẽ
càng phát huy được vai trò chủ động tích cực của người học, đóng góp vào phương
pháp dạy học tích cực của giảng viên và sẽ đem lại hiệu quả cao cho quá trình học
tập của học viên.
Việc chuẩn bị nghe giảng gồm các nội dung và quy trình sau:
Bước 1 : Xem lại bài giảng trước đó
Vì nội dung các bài học luôn nằm trong một hệ thống, xem lại bài trước để
nắm vững các tri thức cũ và đồng thời định hướng tri thức mới. Nhờ việc nh ớ lại
và nắm vững những tài liệu đã được nghe giảng và đã tiếp thu trước đây, người học
sẽ có thể lĩnh hội nội dung bài học mới tốt hơn, nhanh hơn, có hệ thống hơn.
Bước 2: Nghiên cứu trước vấn đề của bài giảng mới
Điều này sẽ giúp học viên làm quen với nộ i dung bài giảng sắp nghe và có
thể đánh dấu những chỗ khó hoặc không hiểu, định hướng trước những nội dung
cần đặc biệt lưu ý.
Làm quen với nội dung bài giảng sắp nghe bằng cách:

(*)

-

Xem qua tên chủ đề bài giảng

-

Đọc các câu hỏi của bài ghi trong sách, giáo trình
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-

Đọc các tài liệu về vấn đề sẽ được trình bày trong bài giảng sắp tới

-

Phát hiện những nội dung mới, những vấn đề khó đối với bản thân, hoặc

vấn đề mà mình tâm đắc.
Bước 3: Tự trả lời những câu hỏi hoặc tự làm các bài tập trong giáo trình,
và tự giải quyết những vấn đề khó khăn đã phát hiện
Đây là bước then chốt để người học có thể tích cực, chủ động, và đủ tự tin
tham gia bài giảng với giảng viên và những người cùng học. Dùng các biện pháp
“Brain storming” – động não, tự mình – người học đã hướng đến “vù ng phát triển
gần” của bản thân. Một khi người học đã tự thân suy nghĩ một cách thấu đáo thì sẽ
tiếp cận vấn đề nhanh chóng hơn , mau hiểu vấn đề hơn khi nghe được nghe giảng.
Bước 4: Xây dựng câu hỏi để định hướng chú ý trong khi nghe giảng.
Tự hỏi để đi đến tự trả lời, xác định cái gì cần hỏi thầy, hỏi bạn là cách để
người học nắm vững được vấn đề, phát triển được khả năng suy nghĩ và tư duy độc
lập của mình. Có thể đặt câu hỏi ở nhiều dạng:
-

Câu hỏi “Như thế nào?” giúp ta hiểu được dấu hiệu bản chất của sự vật

hiện tượng hoặc những khâu chủ yếu của một quá trình.
-

Câu hỏi “Tại sao?” giúp ta hiểu nguồn gốc, nguyên nhân của vấn đề.

-

Câu hỏi “Để làm gì?” giúp ta hiểu được cách vận dụng, ý nghĩa thực tiễn

của tri thức.
Bước 5: Xác định dạng công việc cơ bản trong khi nghe giảng: lắng nghe,
ghi chép, vẽ hình ảnh, sơ đồ, “mind - map” – thiết lập bản đồ tư duy, phát biểu trả
lời câu hỏi,… đặt câu hỏi cho người giảng.
Bước 6: Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho việc nghe giảng.
Bước 7: Xác định cách nghe hợp lý và chuẩn bị tâm trạng tiếp thu bài
giảng.
Như vậy, nội dung chủ yếu của việc chuẩn bị nghe giảng là: tự đọc và
nghiên cứu nội dung bài giảng, xác định nội dung cần tập trung nghe để hiểu, nội
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dung cần ghi chép đầy đủ, nội dung cần tóm tắt v.v… Điều đó đảm bảo cho việc
nghe giảng hoàn toàn chủ động và đạt hiệu qủa cao. Chủ động nghe giảng tốt còn
giúp học viên có tâm th ế tốt để sẵn sàng và tự tin cùng với giảng viên giải quyết
vấn đề trong giờ học, từ đó góp phần tạo nên những giờ học sinh động trên l ớp,
kích thích được động cơ tích cực cho cả trò và thầy. Chính phương pháp học này
của học viên cũng sẽ góp phần đòi hỏi đội ngũ giảng viên sẽ không ngừng trau dồi
nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng của họ. Và hơn hết, chuẩn bị nghe giảng và
nghe giảng chủ động là điều hết sức phù hợp với đối tượng người học có trình độ,
có nhiều kinh nghiệm thực tiễn như học viên của Học viên Cán bộ . Tuy nhiên nó
đồng thời cũng đòi hỏi một thái độ học tập nghiêm túc, những kỹ năng học tập nhất
định và nhất là phải chịu k hó dành thời gian cho việc học.
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