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I.

Bản chất của việc giảng dạy tốt trong
giáo dục ñại học:
Sinh viên ñại học là ñối tượng ñã phát
triển về trí tuệ, có năng lực khái quát, ñánh giá
và mong muốn hiểu sâu bản chất của vấn ñề
và biết ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Sự
truyền ñạt theo cách miêu tả, tường thuật hay
tái hiện không còn sức hấp dẫn và có hiệu quả
nữa. Dạy ñại học là truyền tải ñược thông tin có
giá trị khái quát cao. Bài giảng ñại học phải lọc
ñược những kiến thức cơ bản trong một lĩnh
vực chuyên ngành. Dạy ñại học là dạy người
học nghệ thuật chủ ñộng nắm bắt và xử lý
thông tin có giá trị. Bài giảng ñại học phải là
một chuỗi các gợi mở, kích thích khả năng suy
nghĩ, giải quyết vấn ñề và tìm kiếm sáng tạo.
Giáo viên ñại học phải biết cách dẫn dắt người
học cùng với mình tích cực hoạt ñộng ñể ñạt
ñược mục ñích bài học và môn học.
Giảng dạy tồi là việc trình bày liên tục các ký
hiệu, từ ngữ và công thức, quên việc khơi dậy
sức tưởng tượng. Giảng dạy tốt là phải thúc
ñẩy chất lượng học tập cao của sinh viên.
Giảng dạy tốt và học tập tốt ñược liên kết và
thể hiện qua kết quả học tập và kinh nghiệm
của sinh viên về ñiều giáo viên làm. Giáo viên
không thể dạy tốt hơn nếu không nhận thấy
mình ñang làm gì nhìn từ góc ñộ sinh viên.
Giảng dạy tốt không khuyến khích cách học tập
qua loa, hời hợt bằng cách "học vẹt" mà khích
lệ nhiệt tình và sự gắn bó tích cực với nội dung
chuyên môn.
Trong thực tế, hiểu rõ các ñặc ñiểm giảng
dạy có hiệu quả ở bậc ñại học là rất cần thiết.
Không có tiêu chí nào cho một "cách tốt nhất"
nhưng bản chất của giảng dạy thì cần phải biết.
Sau ñây xin nêu một số luận ñiểm có tính khái
quát cao về giảng dạy tốt từ quan ñiểm của các
giảng viên qua một số kết quả ñiều tra:
1. Mong muốn ñược chia sẻ tình yêu môn
mình giảng với sinh viên.
2. Có khả năng làm cho tài liệu giảng dạy trở
nên thú vị và khích lệ người học hào hứng với
việc học.
3. Biết gợi mở, hướng dẫn sinh viên theo ñúng
với mức hiểu biết của họ.
4. Có khả năng giải thích tài liệu giảng dạy
ngắn gọn, súc tích.
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5. Thực sự có trách nhiệm và ñặc biệt chú ý
làm sáng tỏ tuyệt ñối những gì sinh viên cần
hiểu, ở mức ñộ nào và vì sao.
6. Tỏ rõ mối quan tâm và tôn trọng ñối với sinh
viên.
7. Có trách nhiệm khuyến khích tính ñộc lập
của sinh viên.
8. Có khả năng ñổi mới, cải tiến và thích nghi
với các yêu cầu mới.
9. Linh hoạt ứng dụng các phương pháp giảng
dạy và nghiệp vụ chuyên môn ñể yêu cầu sinh
viên học một cách tích cực, có trách nhiệm và
hợp tác.
10. Dùng các phương pháp ñánh giá hữu hiệu
nhất ñể ñánh giá giảng dạy và học tập.
11. Tập trung chọn lọc và giải thích các khái
niệm và kiến thức cơ bản, tìm hiểu và làm sáng
tỏ những phần sinh viên không hiểu hoặc hiểu
sai các khái niệm và kiến thức ấy hơn cố truyền
bá hết các kiến thức chung.
12. ðưa ra ñược những nhận xét có chất lượng
cao nhất cho các ý kiến và hoạt ñộng học tập
của sinh viên.
13. Luôn có ham muốn học hỏi từ sinh viên và
các nguồn khác về hiệu quả giảng dạy và làm
thế nào ñể hiệu quả giảng dạy ngày càng cao.
II. Các yếu tố cần ñược thực hiện ñể phát
triển kỹ năng dạy ñại học:
Trong ñiều kiện các trường ñại học nước ta
chưa cải tiến ñồng bộ từ phương thức ñào tạo,
chương trình, giáo trình, hệ thống thư viện,
phòng học và các thiết bị kỹ thuật hỗ trợ dạy
học thì ta cần ưu tiên chú trọng ñào tạo và phát
triển nguồn giáo viên. Giáo viên chính là lực
lượng trực tiếp thực hiện các kế hoạch, mục
tiêu giáo dục của nhà trường. Bởi vậy, bên
cạnh việc học và nâng cao kiến thức chuyên
môn cơ bản, sinh viên sư phạm cũng như các
giảng viên ñang giảng dạy rất cần ñược trang
bị, tập luyện và phát triển tốt phương pháp, kỹ
năng giảng dạy của chuyên ngành và bộ môn
của mình cả về lý luận và thực hành. Chương
trình nghiệp vụ sư phạm, giáo viên dạy các
chuyên ñề lý luận và phương pháp dạy học,
phương pháp bộ môn rất cần tập trung hướng
dẫn người học phát triển các khả năng và kỹ
năng sau:
15

1. Duy trì ñược sự hứng thú của sinh viên từ
ñầu ñến cuối buổi học:
- Soạn thảo "kịch bản" sinh ñộng cho buổi học.
- Thu hút ñược sự chú ý của sinh viên ngay
từ ñầu (tạo tình huống hay ñặt các câu hỏi)
- ðưa ra nhiều cách thức trình bày khác nhau.
- Tạo ñược sự kết nối giữa bài giảng với toàn
bộ nội dung của khoá học, với các hoàn cảnh
rộng hơn và với các quan tâm riêng của sinh
viên.
- Kết thúc bài giảng một cách thú vị và kích
thích ñược sự hào hứng học tập.
2. Giải thích tài liệu một cách rõ ràng:
- Nêu rõ mục ñích bài giảng ngay từ ñầu.
- Luôn ñảm bảo rõ ràng và dễ hiểu trong từng
lời giảng.
- ðưa ra ñược các ví dụ, các minh hoạ và trích
dẫn hay.
- Sử dụng có hiệu quả phương tiện nghe nhìn
ñể giải thích các tài liệu ở các phần cần thiết.
- Biết nhấn mạnh ñến các phần quan trọng
trong giáo trình, tài liệu.
- ðưa ra cách giải thích, mô tả khác nhau cho
những khái niệm, ý tưởng, vấn ñề khó.
3. Làm sáng tỏ những gì ñược ñặt ra trong lớp
học:
- Làm rõ nhiệm vụ, giá trị của việc ghi bài trong
buổi học.
- Làm rõ vai trò sinh viên và tôn trọng các ñóng
góp tham gia của họ.
- Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hiểu biết
tài liệu học tập của họ.
- Làm rõ các công việc sinh viên phải chuẩn bị
vào buổi tiếp theo sau khi kết thúc bài giảng.
4. Khuyến khích sinh viên suy nghĩ và tích cực
hoạt ñộng trong lớp học:
- Cung cấp thời gian ñể sinh viên suy nghĩ,
thảo luận về các vấn ñề, khái niệm và các quan
ñiểm.
- Cung cấp thời gian cho sinh viên suy ngẫm,
thử nghiệm, quan ñiểm, tư tưởng, khái niệm
liên quan ñến tài liệu dạy và trình bày (trong
nhóm, với một sinh viên cùng lớp hoặc với cả
lớp)
- Khuyến khích sự cân nhắc, so sánh các quan
ñiểm khác nhau.
- Thử thách các giả ñịnh.
5. Khuyến khích sinh viên liên hệ những gì ñã
nghe, ñã nhìn thấy từ kinh nghiệm bản thân với
những vấn ñề cụ thể nào ñó trong lĩnh vực
chuyên môn:
- Cung cấp thời gian cho sinh viên tự trình bày
kinh nghiệm riêng, chia sẻ kinh nghiệm trong
nhóm hoặc với bạn cùng lớp.
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- Khuyến khích các hoạt ñộng của cả lớp
- Bảo ñảm các sinh viên ñều ñược chia sẻ kinh
nghiệm một cách rộng rãi, từ nhiều khía cạnh.
6. Khuyến khích sinh viên ñưa ra các kiến thức,
hiểu biết hoặc ý kiến của riêng mình:
- Cung cấp các cơ hội ñể cho mọi sinh viên ñều
ñược ñóng góp.
- Công nhận và ñiều hành ñược tất cả các cách
thức diễn tả ý kiến, kiến thức của sinh viên.
- Cung cấp cơ hội cho sinh viên trình bày ý
kiến.
- Cung cấp cơ hội làm việc tập thể, phát triển
tinh thần ñồng ñội, khả năng lãnh ñạo, giao tiếp
nhóm.
7. Giao tiếp một cách có hiệu quả:
- ðiều chỉnh giọng ñể nói ñược tới sinh viên.
- Sử dụng các ngôn ngữ, cử chỉ một cách có
hiệu quả.
- Thường xuyên nhìn thẳng vào sinh viên và
nhìn bao quát.
- Sử dụng phòng học và các thiết bị kỹ thuật hỗ
trợ giảng dạy một cách có hiệu quả.
- Luôn linh hoạt, sôi nổi và khích lệ người học.
- ðiều khiển tốc ñộ của buổi học nhịp nhàng,
phù hợp.
- Gây dựng và phát triển một mối quan hệ tốt:
lôi cuốn sinh viên say mê học.
8. Chọn và tổ chức tài liệu giảng dạy tốt:
- Chọn tài liệu học thích hợp với chủ ñề và mục
tiêu của khoá học và bài học.
- Sắp xếp tài liệu học phù hợp với khả năng và
trình ñộ của người học.
- Trình bày tài liệu sao cho có thể kích thích và
gợi mở sự hứng thú và tò mò muốn khám phá
hơn nữa.
- Cung cấp lượng tài liệu thích hợp với thời
gian cho phép
9. ðể sinh viên cảm thấy hứng thú suy nghĩ và
học hỏi hơn nữa về môn học:
- Thu thập những tài liệu thú vị.
- Khuyến khích sinh viên tham gia tích cực vào
bài giảng.
- Khuyến khích sinh viên ñọc thêm, học qua
nghiên cứu và làm nghiên cứu.
- Khuyến khích sinh viên ôn lại bài và kiểm tra
lại các ý kiến và các suy nghĩ riêng của mình.
- Thể hiện sự tôn trọng các ñóng góp và các
hành ñộng hợp tác của sinh viên.
- Khuyến khích sinh viên nhìn nhận bài giảng
như một phần trong tiến trình phát triển liên tục,
trong một tổng thể kiến thức biện chứng và hữu
ích.
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III. Một số ý kiến ñề xuất:
Phát triển ñược ñội ngũ giáo viên giỏi ñể
trực tiếp ñào tạo nguồn nhân lực có khả năng
làm việc tốt, thích ứng nhanh với các thay ñổi
của xã hội và có thể vừa dạy vừa nghiên cứu là
nhiệm vụ trọng yếu. ðể thực hiện ñược nhiệm
vụ nêu trên xin nêu một số ý kiến ñề xuất:
• Cần chú trọng ñầu tư cho kế hoạch phát
triển chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ của
giảng viên.
• Có quy chế, chính sách ñánh giá chính thức
quá trình dạy học dựa trên 9 tiêu chí ở mục
II. Cấp khoa và trường nên thành lập hội
ñồng ñánh giá, tổ chức cho sinh viên tham
gia ñánh giá giáo viên.
• Có chế ñộ khen thưởng thích ñáng ñối với
giáo viên dạy giỏi, tích cực ñổi mới. Cần
phân loại ñể sàng lọc và luân chuyển hoặc
bố trí hợp lý số giáo viên không ñáp ứng
ñược yêu cầu.
• Cần quan tâm ñến việc dạy sinh viên cách
tự học và phải bố trí chương trình hợp lý ñể
sinh viên có thời gian ñể ñọc và tóm tắt tài
liệu học, tham khảo thêm lài liệu, làm việc
theo nhóm hay làm ñiều tra, nghiên cứu.
• Mỗi khoa hay bộ môn cần có một phòng học
ña chức năng hiện ñại.
Chúng tôi hy vọng những vấn ñề nêu trên
giúp các bạn ñồng nghiệp tham khảo và vận
dụng nhằm từng bước nâng cao chất lượng
dạy học ở trường ðại học An Giang chúng ta 
(Bài viết dựa vào tham luận: "Mc tiêu, ph ng
pháp và các yu t phát trin k năng s phm
ging dy ñi h"c" của Ts. Nguyễn Thị Mỹ Lộc và
Ts. Nguyễn Thị Ngọc Bích, ñược in trong Kỷ yếu
Hội thảo "Nâng cao chất lượng ñào tạo"- Hà Nội,
6.2002)
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