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BÀI TẬP #1 XÁC ĐỊNH KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, VÀ THÁI ĐỘ  

Ví dụ về Hồ sơ Sinh viên Tốt nghiệp  

 

Nghề nghiệp: Kỹ sư điện 

 đọc hiểu các bản vẽ về điện, cơ khí, kiến trúc và các ký hiệu riêng về điện dùng trong xác định sơ đồ mạch điện  

 lắp đặt điện dân dụng (hộ gia đình đơn lẻ và khu dân cư). 

 lắp đặt điện kinh doanh 

 lắp đặt điện công nghiệp 

 cắt, nối, uốn, ráp và lắp đặt đường dây và các loại hộp điều khiển điện và khớp nối 

 đưa dây điện qua các đường ống và lỗ trên tường và sàn nhà 

 chọn và sử dụng các đầu giắc điện/ ốc vít điện 

 chọn vị trí, cố định và lắp đặt tụ chia và các thiết bị điều khiển như công tắc, rơ le, bảng mạch cầu dao và hộp cầu chì. 

 lắp đặt, thay thế, bảo trì và sửa chữa các hệ thống điện và các thiết bị điện liên quan 

 sử dụng dụng cụ cầm tay, dụng cụ dùng điện, súng bắn đinh, và dụng cụ nhà xưởng. 

 
 

Kiến thức: 

 các tiêu chuẩn về điện 

 các hệ thống điện 

 thiết bị điện 

 công cụ đo lường về điện 

 thi công cơ bản 

 toán học 

 vật lý 

 

Kỹ năng:  

 đọc bản vẽ 

 kỹ năng giao tiếp và kỹ năng đọc  

 khả năng kỹ thuật, sức khỏe, và sự 

khéo léo 

 có khả năng làm những công việc đồi 

hỏi sự chính xác cao một cách thành 

thạo 

 

Thái độ:  

 có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp 

 sẵn sàng theo kịp các phát triển mới 

trong lĩnh vực 
 

Người học tốt nghiệp Kỹ sư điện hiểu rõ cả về xây dựng và điện công nghiệp, được trang bị kiến thức ngành điện trên lý thuyết và cả 

kinh nghiệm thực tiễn ở cả ba mảng điện dân dụng, điện kinh doanh và điện công nghiệp. Người học tốt nghiệp được đào tạo để làm 

việc theo tiêu chuẩn của Journeyperson Certification (Tổ chức chuyên cấp các chứng chỉ trong ngành điện ở Canada)  
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Hồ sơ tốt nghiệp  

Ví dụ khác  

Nghề nghiệp:  
Nhân viên phục vụ nhà hàng  

 chuẩn bị bàn ghế phục vụ bữa ăn 
 bày biện trong khu vực phục vụ khách (ví dụ như cà phê, cốc chén) 
 chào đón khách, trình thực đơn và giúp khách gọi món trong thực đơn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
 giới thiệu về món đặc biệt trong ngày 
 ghi lại các món được chọn và đưa đến bếp và quầy bar 
 bưng lên và bày các món ra bàn 
 kiểm nghiệm sự hài lòng của thực khách với bữa ăn và giải quyết bất kỳ lời phàn nàn nào với sự giúp đỡ của người quản lý 
 gợi ý, phục vụ món tráng miệng và đồ uống 
 dọn dẹp và sắp xếp lại bàn ghế 
 lập bảng kê và trình hóa đơn thanh toán 

Kiến thức: 

 Kiến thức về đồ ăn  
 Chuẩn bị đồ ăn và vệ sinh an toàn 
 Toán học 
 An toàn và bảo mật nghề nghiệp  
 Tiếng Anh 

Kỹ năng:  

 Phục vụ đồ ăn và đồ uống  

 Kỹ năng giao tiếp 

 Chăm sóc khách hàng 

 Xử lý phàn nàn của khách hàng và 
giải quyết các vấn đề 

 

 

Thái độ:  

 Có óc quan sát/ nhạy bén 
 Phong cách cá nhân 

 

 

Người học tốt nghiệp chuyên ngành Nhân viên nhà hàng phải hiểu rõ về quy trình chuẩn bị thức ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm bên 

cạnh kiến thức về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.  Họ có kinh nghiệm thực tiễn về phục vụ khách hàng cũng như khả năng xử lý 

vấn đề phát sinh. Họ có kỹ năng tiếng Anh thích hợp để đàm thoại với khách nước ngoài trong quá trình phục vụ. 
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Hồ sơ tốt nghiệp 

Hoàn thiện bảng sau: 

Nghề nghiệp:  
Kỹ sư máy tính 

 nghiệm thu và kết nối các thiết bị mới 
 cài đặt, thiết lập cấu hình và cập nhật phần mềm hệ điều hành và các ứng dụng 
 cài đặt và thiết lập phần mềm bảo mật như tường lửa và diệt vi-rút  
 cài đặt, thiết lập cấu hình và khắc phục sự cố về kết nối Internet 
 kết nối các máy tính tới mạng LAN (mạng dây hoặc không dây) 
 kiểm tra hoạt động của các hệ thống mới  
 giải quyết các phàn nàn của khách hàng và tư vấn về kỹ thuật cho khách hàng 
 chẩn đoán và khắc phục sự cố về phần cứng, phần mềm 
 lắp đặt các bảng mạch và các thiết bị ngoại vi như máy in 
 giữ bản ghi chép lịch bảo trì và sửa chữa 
 phân tích bản ghi chép quá trình hoạt động của thiết bị mà khách hàng đang sử dụng. 

Kiến thức: 

 
Kỹ năng:  

 

Thái độ:  

 

 

Người học tốt nghiệp ngành kỹ sư máy tính có khả năng ...  
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 BÀI TẬP #2  VIẾT MỤC TIÊU HỌC TẬP  

 

Cấp độ chương trình 

 

Những năng lực mà người học tốt nghiệp cần phải đạt được để có thể đi làm chính là mục tiêu học 

tập của chương trình. 

  

Từ Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang 

Tên chương trình: Truyền thông và Mạng máy tính 

Người học tốt nghiệp sẽ có kỹ năng tốt trong truyền thông và mạng máy tính, có khả năng tự học hỏi 

nâng cao kiến thức, và có năng lực thích ứng với sự phát triển của cộng đồng địa phương.  

  

Từ Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia 

Tên chương trình: Quản lý hệ thống và Mạng máy tính 

Người học tốt nghiệp sẽ có kỹ năng cơ bản trong các ứng dụng máy tính và lập trình, phân tích hệ 

thống và thiết kế, các cấu trúc dữ liệu và thông tin, cũng như quản lý hệ thống thông tin. 

 

Hãy nhìn vào những mục tiêu học tập của 2 trường trên… 

1. Chúng có mô tả những gì chương trình dự định cho người học biết       

(nhận thức), suy nghĩ (tác động, thái độ) hoặc làm (hành vi, biểu hiện)?    

2. Việc học được mô tả là quan trọng/đáng giá?         

3. Các mục tiêu có:  

a. Chi tiết và cụ thể?          

b. Có thể đo lường/ xác định?       

4. Bạn có thể đưa ra hoạt động để giúp người học học 

 được những năng lực được đề ra?       

 

Những phát biểu trên được viết dưới dạng Chuẩn đầu ra ở cấp độ chương trình, trả lời câu 

hỏi “Tại sao người học muốn học chương trình này?”  
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Cấp độ Môn học  

Một vài ví dụ… 

 

Môn học: Quản trị mạng - Windows  

Kết thúc môn học, người học sẽ có khả năng: 

1. Lên kế hoạch, thực hiện, và quản lý một mạng lưới dựa trên thư mục hoạt động Windows 

2008 R2 áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Môn học: Phát triển cơ sở dữ liệu 1 

Kết thúc môn học, người học sẽ có khả năng: 

1. Phân tích một tập hợp dữ liệu và thiết kế một cấu trúc cơ sở dũ liệu hiệu quả cho phép  lưu trữ 

và phục hồi dễ dàng dữ liệu ban đầu. 

2. Tạo ra một cơ sở dữ liệu liên quan, sử dụng lệnh tạo cấu trúc dữ liệu SQL. 

3. Duy trì một cơ sở dữ liệu liên quan, sử dụng lệnh thao tác trên dữ liệu SQL. 

4. Đặt vấn đề một cách chính xác trong một cơ sở dữ liệu phản hồi yêu cầu của khách hàng sử 

dụng câu lệnh SQL: SELECT. 

 

Môn học: Nhập môn về Mạng 

Vào cuối khóa học người học sẽ có khả năng : 

1. Sử dụng các mô hình giao thức mạng để giải thích các tầng truyền tin trong các mạng dữ liệu.  

2. Xây dựng một mạng Ethernet nhỏ tập trung vào ba tầng đầu tiên của mô hình OSI sử dụng 

phần cứng hoặc phần mềm mô phỏng mạng. 

 

Hãy nhìn vào những mục tiêu đặt ra ở trên… 

1. Họ có mô tả những gì chương trình dự định cho người học biết       

(nhận thức), suy nghĩ (tác động, thái độ) hoặc làm (hành vi, biểu hiện)?  CÓ!  

2. Việc học có được mô tả là quan trọng/đáng giá?     CÓ!   

3. Các mục tiêu có:  

a. Chi tiết và cụ thể?        CÓ!  

b. Có thể định lượng/định danh?       CÓ! 

4. Bạn có thể đưa ra hoạt động để khiến người học học        

những kiến thức/năng lực đã được đề ra?      CÓ! 

 

Những phát biểu trên được viết dưới dạng  mục tiêu học tập cấp độ môn học. Chúng trả lời 

câu hỏi “Người học có thể làm những gì sau khi hoàn thành khóa học?”  
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Bảng phân loại tư duy của Bloom 

 
 
 
 

Các định 
nghĩa 

Kiến thức Sự lĩnh hội Áp dụng Phân tích Tổng hợp Đánh giá 

Định nghĩa 
của Bloom 

Nhớ những 
gì được học 
trước đó. 

Diễn giải hiểu 
biết đối với 
các dữ liệu. 

Áp dụng kiến 
thức trong các 
tình huống 
thực tiễn. 

Chia các mục 
tiêu hoặc ý 
tưởng thành các 
phần đơn giản 
hơn và tìm các 
ví dụ hỗ trợ khái 
quát vấn đề. 

Biên soạn các ý 
tưởng hợp 
thành  một giải 
pháp toàn diện 
hoặc các giải 
pháp thay thế. 

Lập và biện hộ 
các  ý kiến dựa 
trên các nội 
dung bên 
trong  hoặc 
các tiêu chí 
bên ngoài. 

Các từ 
khóa 

• Sắp xếp 

• Định nghĩa 

• Mô tả 

• Sao chép 

• Nhận dạng 

• Gắn nhãn 

• Liệt kê 

• Ghép 

• Nhớ 

• Gọi tên 

• Sắp xếp 
theo trình tự 

• Phác thảo 

• Nhận ra 

• Liên quan 

• Nhớ lại 

• Lặp lại 

• Tái lập 

• Chọn lọc 

• Phát biểu 

• Phân lớp 

• Chuyển 
đổi 

• Biện hộ 

• Mô tả 

• Bàn luận 

• Phân loại 

• Ước lượng 

• Giải thích 

• Bày tỏ 

• Mở rộng 

• Tổng quát 

• Đưa ví dụ 

• Nhận dạng 

• Chỉ dẫn 

• Suy luận 

• Định vị 

• Diễn giải 

• Dự đoán 

• Nhận ra 

• VIết lại 

• Xét lại 

• Chọn lọc 

• Tổng kết 

• Dịch 

• Áp dụng 

• Thay đổi 

• Chọn 

• Tính toán 

• Minh 
chứng 

• Khám phá 

• Biên soạn 

• Sử dụng 

• Minh họa 

• Làm sáng 
tỏ 

• Thao tác 

• Điều chỉnh 

• Điều khiển 

• Thực hành 

• Dự đoán 

• Chuẩn bị 

• Trình ra 

• Liên hệ 

• Lên lịch 

• Trình bày 

• Phác thảo 

• Giải quyết 

• Sử dụng 

• Viết 

• Phân tích 

• Thẩm định 

• Phân nhỏ 

• Tính toán 

• Phân mục 

• So sánh 

• Đối lập 

• Phê phán 

• Biểu đồ 

• Phân biệt  

• Tách biệt 

•  Phân loại 

• Kiểm tra 

• Thí nghiệm 

• Nhận dạng 

• Minh họa 

• Suy luận 

• Mô hình 

• Phác thảo 

• Chỉ ra 

• Hỏi 

• Liên hệ 

• Chọn lựa 

• Chia ra 

• Chia nhỏ 

• Kiểm tra 

• Sắp xếp 

• Rắp nối 

• Phân mục 

• Thu thập 

• Kết hợp 

• Tuân theo 

• Hợp thành 

• Kiến tạo 

• Tạo ra 

• Thiết kế 

• Phát triển 

• Nghĩ ra 

• Giải thích 

• Công thức 
hóa 

• Phát động 

• Lên kế hoạch 

• Chuẩn bị 

• Sắp lại 

• Tái thiết 

• Liên hệ 

• Cải tổ 

• Soát lại 

• Viết lại 

• Dựng lên 

• Tổng kết 

• Tổng hợp 

• Nói 

• Viết 

• Thẩm định 

• Tranh luận 

• Định mức 

• Gắn liền 

• Chọn 

• So sánh 

• Kết luận 

• Tương 
phản 

• Biện hộ 

• Mô tả 

• Tách biệt 

• Ước lượng 

• Đánh giá 

• Giải thích 

• Phán đoán 

• Điều chỉnh 

• Làm sáng 
tỏ 

• Liên hệ 

• Dự đoán 

• Xếp hạng 

• Lựa chọn 

• Tổng kết 

• Hỗ trợ 

• Định giá 
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Hoạt động:  

Viết mục tiêu của Môn Tiếng Anh cơ bản 1 trong Chương trình Công nghệ Kỹ thuật Điện và Điện tử. 

 

Mục đích chương trình (Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang) 

Đào tạo lực lượng lao động trong tương lai có lòng yêu nước, yêu nghề năng động và sáng tạo.  

Đào tạo người cán bộ bậc Cử nhân Cao đẳng có kỹ năng thực hành tốt trong lĩnh vực Kỹ thuật 

Điện, đặc biệt là lĩnh vực Kỹ thuật Điện phục vụ công nghiệp hóa nông nghiệp. Có năng lục tự 

học để nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng kiến thức nhằm thích nghi nhanh với sự phát 

triển kinh tế - xã hội và đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

Sau khi tốt nghiệp, người học phải có khả năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị 

điện theo hướng ngành đã học. Có khả năng sử dụng các thiết bị điện đã được tự động hóa và 

quản lý kỹ thuật các dây chuyền tại cơ sở. Có khả năng học tập và sử dụng các thiết bị công 

nghệ mới. 

 

Tiếng Anh cơ bản 1 là một trong hơn 40 môn học trong Chương trình Công nghệ Kỹ thuật điện 

và điện tử. Hãy nghĩ xem bạn muốn người học có thể đạt được gì sau khi học xong môn Tiếng 

Anh cơ bản 1.  

 AI SẼ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ  

 TỪ KHÓA 

 BỐI CẢNH MÀ KỸ NĂNG, KIẾN THỨC HOẶC THÁI ĐỘ SẼ ĐƯỢC THỂ HIỆN 

 CÁC MỐC THỜI GIAN KIỂM TRA   
 

VIẾT MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:  

Kết thúc môn học, người học sẽ … 
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BÀI TẬP # 3 VIẾT GIÁO ÁN GIẢNG DẠY 

 

Cấp độ bài học  

Người bạn tốt nhất của một giáo viên là môt giáo án tốt. Mục tiêu học tập của môn học CÓ THỂ cần 

được chia tách ra nhỏ hơn trước khi bạn lên kế hoạch giảng dạy và các hoạt động học tập. 

 

Mục tiêu môn học: 

Lên kế hoạch, thực hiện, và quản lý một mạng lưới dựa trên thư mục hoạt động Windows 2008 

R2 áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 

 

Mục tiêu bài học 

MT 1. Biết được công nghệ mạng nào phù hợp với quy mô công ty.  

MT 2. Quản lý dịch vụ thư mục NOS sử dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

MT 3. Thực hiện quy trình quản lý Hệ điều hành mạng (NOS) sử dụng trong doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 

MT 4.  Áp dụng các tiêu chuẩn phân tích và gỡ lỗi kỹ thuật để hỗ trợ NOS trong doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 

MT 5.  Tạo ra loại tư liệu kỹ thuật, loại khóa và loại báo cáo phù thích hợp dùng cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa.. 

Những phát biểu trên là  các mục tiêu của bài học. Một bài học có thể tập trung vào 1 hoặc vài 

mục tiêu và trả lời cho câu hỏi  “Kiến thức, kỹ năng, và thái độ nào người học sẽ đạt được? 
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Mục tiêu ở cấp độ Hoạt động học tập 

Một số mục tiêu của bài học có thể chia tách thành các mục tiêu nhỏ hơn trong các hoạt động học 

tập.  

 

 

Mục tiêu cấp độ Hoạt động học 

MT 1. Biết được công nghệ mạng nào phù hợp với quy mô công ty.  

MT 2. Quản lý dịch vụ thư mục NOS sử dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2.1 Mô tả mục đích và điều kiện tiên quyết cho một hệ thống thư mục. 

2.2 Định ra và thực thi các chính sách trong việc thành lập và quản lý các tài khoản Người dùng và 

tài  khoản Nhóm. 

2.3 Áp dụng các giao thức mạng TCP/IP, DHCP, WINS, và DNS. 

2.4 Định ra và thực thi các chính sách bảo mật cho người dùng và bảo mật tệp hệ thống sử dụng 

Active Directory. 

MT 3. Thực hiện quy trình quản lý Hệ điều hành mạng (NOS) sử dụng trong doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. 

3.1 Thiết lập cấu hình máy chủ Windows để tham gia vào Active Directory như một server thành 

viên hoặc trong vai trò Điều khiển miền ( Domain Controller). 

3.2 Tạo nguồn khả dụng cho đồng máy chủ/máy khách trong miền/thư mục. 

3.3 Cài đặt và thiết lập mạng chung cho người dùng ở nơi làm việc. 

3.4 Cài đặt và thiết lập cấu hình cho phần mềm ứng dụng tiêu biểu sử dụng cho các máy khách 

trong server. 

3.5 Cài đặt phần mềm trợ giúp điều hành mạng (Windows Server) với các lựa chọn chung khác 

nhau. 

3.6 Tìm và cài các biện pháp bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống bằng cách cài đặt các công cụ 

đáng tin cậy bao gồm: lưu trữ dữ liệu, chống vi-rút, mảng đĩa độc lập dự phòng (RAID), đảo 

ngược và song song, và phục hồi sự cố, mirroring (lưu giữ bản sao thông tin, tài liệu trên một 

máy chủ khác để dự phòng, duplexing (truyền giữ liệu song song) 

3.7 Cài đặt các nguồn máy in mạng. 

3.8 Tận dụng Bảng điều khiển quản lý Microsoft, Bảng điều khiển các tiến trình, Giám sát mạng, 

và các công cụ hệ thống khác trong quản lý hệ thống mạng. 

MT 4. Áp dụng các công nghệ tiêu chuẩn trong phân tích và gỡ lỗi kỹ thuật dùng cho hỗ trợ 

sử dụng NOS trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

4.1 Áp dụng các kỹ huật gỡ lỗi cho nhận dạng sai sót và lỗi kỹ thuật. 

4.2 Gỡ lỗi mạng LAN để tìm các hư hỏng. 

MT 5. Tạo ra loại tư liệu kỹ thuật, loại khóa và loại báo cáo phù thích hợp dùng cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 
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Giáo án (Tham khảo) 

Môn /Bài: Quản trị mạng – Windows / Tuần 2 
Mục tiêu: Sau bài học này người học có thể… 

MT 3 - Thực hiện quy trình quản lý Hệ điều hành mạng (NOS) sử dụng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
MT 4 - Áp dụng các công nghệ tiêu chuẩn trong phân tích và gỡ lỗi kỹ thuật dùng cho hỗ trợ sử dụng NOS trong doanh 
nghiệp nhỏ và vừa  
MT 5 - Tạo ra loại tư liệu kỹ thuật, loại khóa và loại báo cáo phù thích hợp dùng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Mục tiêu  cấp độ Bài 
học/ hoạt động học 

Nội dung 
chính 

Phương 
pháp giảng 
dạy 

Hoạt động học  Công cụ hỗ trợ 
giảng dạy 

Đánh giá Thời 
gian 
 

3.5 Cài đặt phần mềm 
trợ giúp điều hành 
mạng (Windows 
Server) với các cách  
khác nhau. 

 
3.3 Cài đặt và thiết lập 

mạng khách tại một 
cơ quan làm việc.  

Lên kế hoạch 
và lắp đặt 
mạng cục bộ 
(LAN) 

Thực hành 
tại Phòng 
máy 

Người học sẽ cài đặt 
Windows Server 
không dùng các dịch 
vụ Active Directory 
và kết nối một máy 
Windows 7 qua 
mạng nội bộ 

 

Liên minh học viện 
Microsoft  về bản 
quyền (Microsoft 
Academic Alliance 
for licenses) 
 
Giáo trình Chương 
2  
 
 

(Đánh giá tổng kết) 
Các máy khách có 
thể truy cập các file 
được chia sẻ trên 
máy chủ 
4 điểm 

50 
phút 

4.1 Áp dụng các kỹ 
thuật gỡ lỗi để nhận 
dạng sai sót và lỗi 
kỹ thuật. 

 
4.2 Thực hiện quá trình 

gỡ lỗi mạng LAN để 
tìm các hư hỏng. 

Quản lý môi 
trường mạng 
cục bộ 

Thực hành 
tại Phòng 
máy 

Giáo viên sẽ chỉ ra 
một vài sai sót  trong 
mạng của người học. 
Người học làm việc 
theo nhóm để tìm và 
sửa các lỗi đó. 

 (Đánh quá trình) 
Giáo viên theo dõi 
xem người học có 
đang sử dụng 
phương pháp gỡ lỗi 
thích hợp không.  

40 
phút 

5  Tạo ra loại tư liệu kỹ 
thuật, loại khóa và 
loại báo cáo phù 
thích hợp dùng cho 
doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. 

Lên kế hoạch 
và quản lý 
môi trường 
mạng cục bộ  

Bài tập về 
nhà 

Người học sẽ trình 
tài liệu chỉ rõ các 
bước cài đặt máy 
chủ  Windows 2008 
R2  

Minh chứng bằng tư 
liệu cho đề tài được 
giao 

(tổng hợp) 
Bài tập sẽ được 
chấm điểm 
8 điểm 

Lúc 
nhận 
BTVN 
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Hoạt động:  

Sử dụng mục tiêu môn học mà bạn đề ra cho Môn Tiếng Anh cơ bản 1, và soạn giáo án lên lớp 

 

Giáo án 

Môn/Bài:  
Mục tiêu:  
1. 
2. 
 

Mục tiêu đặt ra  Nội dung chính  Phương pháp  Hoạt động học  Công cụ hỗ trợ giảng 
dạy 

Đánh giá Thời gian 
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BÀI TẬP #4 Đánh giá quá trình 

Tóm tắt 

Một bản “tóm tắt” là một bài kiểm tra ngắn nhằm kiểm tra mức 

độ hiểu bài của người học. 

Nối các Khái niệm với Định nghĩa đúng 

 

Nối  

 Mục tiêu học tập 

 Hồ sơ tốt nghiệp 

 Chuẩn đầu ra 

 Đánh giá quá trình 

 Đánh giá tổng kết 

 Phương pháp giảng 
dạy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  là những tuyên bố cụ thể hóa các 
năng lực (Kiến thức, Kỹ năng, và 
Thái độ) và trả lời câu hỏi “Tại sao 
sinh viên nên học chương trình/ 
môn học này” (hoặc sinh viên sẽ 
đạt được gì sau khi học xong 
chương trình/môn học này? ) 
 

2.  Một bài kiểm tra việc học của sinh 
viên được thực hiện vào cuối mỗi 
giai đoạn đã định trước (giữa kỳ, 
cuối kỳ) 
 

3.  Những mục tiêu cụ thể, có thể 
quan sát, đo lường được, và trả 
lời cho câu hỏi “Sinh viên sẽ làm 
được gì sau khi học xong chương 
trình?” 
  

4.  Danh sách các kiến thức, kỹ năng 
và thái độ mà sinh viên đã đạt 
được sau khi hoàn thành khóa 
học.  
 

5.  Phương pháp truyền đạt nội dung 
 

6.  Những phản hồi giúp người học 
tìm ra cách nâng cao kết quả học 
tập.  

 


