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Mục đích của bài này là hướng dẫn cách ghi bài giảng có hệ thống để khi ôn tập, có 

thể nhớ lại dễ dàng. 

 

Ghi chép bài giảng ở bậc đại học là để ghi lại các ý chính của giảng viên, không cần 

phải chép từng câu từng chữ những gì giảng viên nói. 

 

Chỉ ghi lại ý chính. Vấn đề là phải biết điều gì giảng viên trình bày là ý chính cần ghi 

lại để sau đó phát triển thêm bằng cách tự học (tự đọc, tự tìm tòi). 

 

Có năm cách ghi chép bài giảng. Tôi chỉ tóm tắt ý chính của một phương pháp ghi 

bài theo hệ thống của đại học Cornell, Hoa Kỳ, trong bài này. 

 

Lưu ý mỗi giảng viên có một cách trình bày. Nếu bạn định hình được thói quen của 

mỗi giảng viên bạn nên tự điều chỉnh cách ghi chép cho thích hợp. 

 

Cách Ghi Chép Bài Giảng 

 

Trước khi dự lớp 

Đọc trước chủ đề bài giảng. 

Đọc trước sẽ giúp bạn nắm bắt các ý chính mà giảng viên sẽ trình bày. 

Đọc trước cũng giúp bạn dễ tổ chức cách ghi chép. 

(Các bạn dự tính học nước ngoài càng nên chú ý đọc trước vì có thể gặp giảng viên nói tiếng Anh 

khó nghe, nếu đọc trước bạn có thểì vừa nghe vừa đoán nghĩa.) 

 

Trong khi dự lớp 

Ngồi gần giảng viên để nghe rõ và ít bị ‘buồn ngủ’. 
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Ghi theo phương pháp Cornell (xem bên dưới). 

Viết ngày tháng trước. 

Chú ý giọng nói và cử chỉ của giảng viên để đoán thêm đâu là ý quan trọng. 

Viết tắt nếu có cách viết tắt riêng dễ nhớ, đừng ghi các từ ngữ không cần, không liên quan đến 

chủ đề. 

Viết các ý chính của giảng viên, viết những gì giảng viên viết trên bảng hay trên power point. 

Nhớ ghi thí dụ vì thí dụ giúp bạn hiểu rõ và dễ nhớ lại bài giảng. Thông thường giảng viên có 

thói quen ra thí dụ tương tự trong bài thi hay kiểm tra. 

Nếu ghi không kịp đoạn nào thì bỏ qua ngay, ghi tiếp điều giảng viên đang nói. Nhưng nhớ ghi 

đoạn nghe không kịp ‘xem lại’ để sau buổi giảng, hỏi bạn bè hay giảng viên để ghi lại vào khoảng 

trắng ‘xem lại’ đó. 

Cuối bài giảng hãy hỏi những gì cần hỏi, hoặc ghi câu hỏi do bạn khác hỏi và trả lời của giảng 

viên. 

 

Sau giờ dự lớp 

Nguyên tắc phải theo: Ngay sau buổi học, đọc lại toàn bộ ghi chép ít nhất 10-15 phút. Tóm tắt 

hay suy nghĩ về các ý chính. 

Thường xuyên đọc lại ghi chép, so sánh với ghi chép của các bạn khác. 

Nên đọc tài liệu liên quan và ghi thêm vào tập ghi chép. Khi đó dùng màu mực khác nhau để biết 

điều gì ghi chép từ lớp học, dòng nào ghi chép từ sách. 

Ghi tóm tắt các ý chính cho từng đoạn chủ đề. 

Tự đặt câu hỏi dựa trên các chủ đề. 

 

Phương pháp Cornell 

Phương pháp Cornell có lợi điểm giúp tìm nhanh ý chính, nó cũng tựa như bạn dùng loại viết tô 

đậm lên dòng chữ nào muốn chú ý. 

Phương pháp Cornell chia tờ giấy làm hai phần không bằng nhau như sau: 

 

5cm 12.6.2009. Ngôn ngữ báo chí (tên môn học) 

đề tài/ý chính 

câu hỏi 
chi tiết, câu trả lời, định nghĩa, thí dụ. 



Khi nghe giảng, ghi chép bên phía phải trang giấy. Sau giờ học, viết chủ đề, câu hỏi hay ý chính 

bên phần trái. Khi đã quen cách ghi này thì bạn có thể viết cả hai phần trong khi nghe giảng. 

Khi ôn tập, che phần bên phải lại, chỉ đọc các ý chính, câu hỏi và tự trả lời xem mình có hiểu đề 

tài không. 

Tài liệu đọc thêm 

California Polytechnic State University, Academic Skills Center, 

<http://sas.calpoly.edu/asc/ssl.html> 
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