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THÔNG BÁO
Chương trình hội nghị “Đổi mới công tác giảng dạy”

của Viện CNSH&MT năm học 2014-2015

1. Thời gian: 7h30-10h30, ngày Thứ ba 21/7/2015
2. Địa điểm: Văn phòng viện
3. Chương trình hội nghị

Thời gian Nội dung Người thực hiện

7h30-7h45 Công tác chuẩn bị, đón tiếp đại biểu Ban tổ chức

7h45-7h50 Khai mạc Hội nghị Viện trưởng

7h50-8h10 Báo cáo 1: Sử dụng PPT trong giảng dạy:
một số vấn đề cần lưu ý

Ngô Đăng Nghĩa

8h10-8h30 Báo cáo 2: Giải pháp giúp sinh viên tự học
hiệu quả

Phan Thanh Kiều Sâm,

SV 55CNSH

8h30-8h50 Báo cáo 3: Hướng dẫn sinh viên tự học
trong đào tạo tín chỉ

Phạm Thu Thủy

8h50-9h10 Báo cáo 4: Trao đổi về một số kinh nghiệm
giảng dạy môn Kỹ thuật xử lý nước thải

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

9h10-9h20 Nghỉ giải lao

9h20-9h40 Báo cáo 5: Một số giải pháp nâng cao chất
lượng giảng dạy thực hành

Phạm Thị Lan

9h40-10h00 Báo cáo 6: Chia sẻ một số kinh nghiệm
trong việc hướng dẫn và đ ánh giá sinh viên
làm việc nhóm (Seminar)

Khúc Thị An, Nguyễn Thị Kim
Cúc

10h00-10h20 Báo cáo 7: Nâng cao hiệu quả công tác
đánh giá quá trình trong đào tạo tín chỉ

Văn Hồng Cầm

10h20-10h30 Bế mạc Hội nghị Ban tổ chức

Đây là một hoạt động thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo , đề nghị tất cả cán
bộ, giảng viên của Viện tham dự đông đủ và đóng góp vào thành công của Hội nghị .

Trân trọng!

BTC Hội nghị



Sử dụng Power Point trong giảng
dạy: một số vấn đề cần lưu ý

Sử dụng Power Point trong giảng
dạy: một số vấn đề cần lưu ý

Ngô Đăng Nghĩa
Viện CNSH&MT

Hội nghị đào tạo, 21/7/2015



Mở đầu

• PowerPoint là phần mềm được sử dụng rộng
rãi nhất trong lớp học.

• PPT có nhiều ưu điểm hơn pp truyền thống
bảng đen phấn trắng hay overhead

• Tuy nhiên nếu dùng không đúng cách sẽ giảm
tác dụng

• PowerPoint là phần mềm được sử dụng rộng
rãi nhất trong lớp học.

• PPT có nhiều ưu điểm hơn pp truyền thống
bảng đen phấn trắng hay overhead

• Tuy nhiên nếu dùng không đúng cách sẽ giảm
tác dụng



Ưu điểm của PPT

• Minh hoạ trực quan sống động và tạo ấn
tượng sâu sắc.

-Trình bày hình ảnh, sơ đồ, hình chuyển động,
video clip.
- Rất cần thiết cho các phần như cấu trúc hoá

học các phân tử, các cơ chế phản ứng,
-Các bài giảng sinh vật: hình thái học, giải phẫu

học, di truyền, ..
-Các bài giảng thiết bị máy móc…
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Ưu điểm của PPT

• Truyền thụ thông tin nhanh chóng đến người
học

-Không mất thời gian vẽ, viết trên bảng
-Đồng thời trên một slide cung cấp nhiều thông

tin khác nhau
-Sinh viên có thể truy cập bài giảng nhanh

chóng trên web, trước hoặc sau khi giảng bài
một cách nhanh chóng.

• Truyền thụ thông tin nhanh chóng đến người
học

-Không mất thời gian vẽ, viết trên bảng
-Đồng thời trên một slide cung cấp nhiều thông

tin khác nhau
-Sinh viên có thể truy cập bài giảng nhanh

chóng trên web, trước hoặc sau khi giảng bài
một cách nhanh chóng.



Ưu điểm của PPT
• Thông tin được trình bày có hệ thống và độ chính

xác cao
-Các thông tin trên PPT được giáo viên kiểm tra,

sửa chữa nhiều lần trongg quá trình giảng dạy và
được chính xác hoá, ít nhẫm lẫn so với khi viết lại
trên bảng. Ví dụ các tên latin, các công thức toán,
các hình vẽ…
-Kiến thức được trình bày một cách hệ thống qua
các sơ đồ và lưu giữ trong bộ nhớ của người học tốt
hơn với các hình ảnh và màu sắc
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Ưu điểm của PPT

• Thông tin giàu cảm xúc và tác đông tích cực
đến người học

-Màu sắc, hình ảnh, âm thanh tác động đến
phần cảm xúc của người học
-Vẻ đẹp của các hình ảnh góp phần giáo dục

thẩm mỹ cho người học.

• Thông tin giàu cảm xúc và tác đông tích cực
đến người học

-Màu sắc, hình ảnh, âm thanh tác động đến
phần cảm xúc của người học
-Vẻ đẹp của các hình ảnh góp phần giáo dục

thẩm mỹ cho người học.



Các lý do người học không thích PPT
J. Education and Management Engineering, 2012, 9, 61-65

TT Lý do Tỷ lệ
1 Không thể tập trung, dễ cảm thấy

chán
29.2%

2 Trì trệ, không thích thú 25%
3 Đơn điệu, không tạo điểm nhấn 20.8%3 Đơn điệu, không tạo điểm nhấn 20.8%
4 Quá nhiều thông và trình bày quá

nhanh
16.7%

5 Thiếu logic 8,3%



Các nhược điểm cần lưu ý

• Các thông tin không liên quan trực tiếp đến nội dung
có thể gây phản tác dụng
- Để giảng các khái niệm trừu tượng, cần minh hoạ

bằng các hình ảnh. Nhưng lạm dụng các hình ảnh, nhất là
các hình ảnh không liên quan, mặc dù có thể làm học sinh
thích thú nhưng lại không tập trung vào nội dung, hoặc có
thể gây hiểu sai các khái niệm.

-Các thông tin quá nhiều trên một slide gây mất tập
trung.

-Khi sinh viên chú ý nhiều đến các chi tiết, sự hiểu thấu
sẽ giảm xuống.

• Các thông tin không liên quan trực tiếp đến nội dung
có thể gây phản tác dụng
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các hình ảnh không liên quan, mặc dù có thể làm học sinh
thích thú nhưng lại không tập trung vào nội dung, hoặc có
thể gây hiểu sai các khái niệm.

-Các thông tin quá nhiều trên một slide gây mất tập
trung.

-Khi sinh viên chú ý nhiều đến các chi tiết, sự hiểu thấu
sẽ giảm xuống.



Các nhược điểm cần lưu ý

• Tập trung nhiều vào các slide sẽ làm cho
tương tác giữa thầy và trò giảm xuống
-Người giảng khi dùng PPT thường có xu

hướng tập trung vào màn hình để chỉ các cho
tiết mà ít nhìn vào khuôn mặt người học và
ngược lại.
-Lớp học trở nên đơn điệu.
-Người học có xu hướng chỉ chấp nhận thông

tin mà không suy nghĩ để hiểu thấu.

• Tập trung nhiều vào các slide sẽ làm cho
tương tác giữa thầy và trò giảm xuống
-Người giảng khi dùng PPT thường có xu

hướng tập trung vào màn hình để chỉ các cho
tiết mà ít nhìn vào khuôn mặt người học và
ngược lại.
-Lớp học trở nên đơn điệu.
-Người học có xu hướng chỉ chấp nhận thông

tin mà không suy nghĩ để hiểu thấu.



Các nhược điểm cần lưu ý

• Thông tin truyền thụ quá nhanh sẽ làm giảm
khả năng theo kịp mạch ý của thầy giáo

-Khi quá nhiều thông tin cùng một slide, sự tập
trung của người học vào mạch ý của thầy sẽ
giảm hoặc không theo kịp và các thông tin sẽ trở
nên không nhất quán và không hiểu thấu.
-Khi không thể theo kịp mạch ý, người học sẽ

có xu thể mất tập trung và lơ đãng.

• Thông tin truyền thụ quá nhanh sẽ làm giảm
khả năng theo kịp mạch ý của thầy giáo

-Khi quá nhiều thông tin cùng một slide, sự tập
trung của người học vào mạch ý của thầy sẽ
giảm hoặc không theo kịp và các thông tin sẽ trở
nên không nhất quán và không hiểu thấu.
-Khi không thể theo kịp mạch ý, người học sẽ

có xu thể mất tập trung và lơ đãng.



Các nhược điểm cần lưu ý

• Các slide được trình bày theo một trật tự
nghiêm ngặt sẽ là giảm khả năng tư duy của
thầy
-Khi viết bảng, người thầy làm chủ tư duy của

mình và có nhiều sáng tạo khi giảng.
-Khi dùng PPT, người thầy bị lệ thuộc vào nội

dung của PPT.

• Các slide được trình bày theo một trật tự
nghiêm ngặt sẽ là giảm khả năng tư duy của
thầy
-Khi viết bảng, người thầy làm chủ tư duy của

mình và có nhiều sáng tạo khi giảng.
-Khi dùng PPT, người thầy bị lệ thuộc vào nội

dung của PPT.



Các biện pháp để nâng cao hiệu quả
của PPT

• Chỉ sử dụng PPT như một công cụ hỗ trợ quá
trình giảng bài. Chú ý mỗi phương pháp đều
có một vai trò và hiệu quả riêng không thể
thay thế.

• Thiết kế PPT một cách hợp lý và tinh tế. Ví dụ
tránh dùng câu dài, nên dùng các từ khoá,
cụm từ, dùng chữ theo font, size, màu sắc phù
hợp, hoà hợp với nhau. Chú ý màu sắc quá
tương phản gây mệt cho người học.

• Chỉ sử dụng PPT như một công cụ hỗ trợ quá
trình giảng bài. Chú ý mỗi phương pháp đều
có một vai trò và hiệu quả riêng không thể
thay thế.

• Thiết kế PPT một cách hợp lý và tinh tế. Ví dụ
tránh dùng câu dài, nên dùng các từ khoá,
cụm từ, dùng chữ theo font, size, màu sắc phù
hợp, hoà hợp với nhau. Chú ý màu sắc quá
tương phản gây mệt cho người học.



Các biện pháp để nâng cao hiệu quả
của PPT

• Tăng cường tương tác với người học khi giảng
bằng PPT. Không nên chỉ tập trung vào màn
hình.

• Nên tìm tòi cách dùng PPT một cách sáng tạo
và kết hợp với các phương pháp khác.

• Các môn toán, kỹ thuật nên giảng bằng bảng
hơn là PPT.

• Tăng cường tương tác với người học khi giảng
bằng PPT. Không nên chỉ tập trung vào màn
hình.

• Nên tìm tòi cách dùng PPT một cách sáng tạo
và kết hợp với các phương pháp khác.

• Các môn toán, kỹ thuật nên giảng bằng bảng
hơn là PPT.



Xin cám ơn



Chủ đề:

HỘI THẢO
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY VIỆN CNSH & MT

Năm học 2014 - 2015

GIẢI PHÁP GIÚP SINH VIÊNGIẢI PHÁP GIÚP SINH VIÊN
TỰ HỌC HIỆU QUẢTỰ HỌC HIỆU QUẢ

Báo cáo viên: Phan Thanh Kiều Sâm
Đơn vị: Đoàn Thanh Niên



NỘI DUNG CHÍNH:

HỌC CHẾ TÍN CHỈ

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP



TỰ HỌC

Hoạch định kế
hoạch học tậpĐăng ký môn

học

Học văn
bằng hai

HỌC CHẾ
TÍN CHỈ

CHỦ
ĐỘNG

TỰ HỌCHọc văn
bằng hai

Thời khoá
biểu

Khả năng,
sở thích

HỌC CHẾ
TÍN CHỈ

SÁNG
TẠO



Thực tế



Vậy làm thế nào để giải quyết
tình trạng này ?



Bản thân sinh viên:

Ghi chép

Kế hoạch,
mục tiêu

Phương
pháp

Tìm kiếm
thông tin

Kỷ luật,
chủ động

Ghi chép

Ghi
nhớ

Đọc
sách

Trên
lớp

Sắp xếp
thời gian

Ở
nhà

Phương
pháp



Giáo viên:
- Đổi mới, đa dạng hoá các phương pháp giảng dạy

Làm việc nhóm Báo cáo



- Có sự tương tác giữa giáo viên với sinh viên

Lồng ghép trò chơiTrao đổi bài



- Đưa thực tế vào giảng dạy

Học đi đôi với thực hành

Chuyến đi thực tế của
chi Đoàn 54CNSH



Nhà trường

- Cải tiến các trang thiết bị, cơ
sở vật chất

- Quan tâm, hỗ trợ các đề tài
nghiên cứa khoa học của sinh
viên.

- Hỗ trợ các câu lạc bộ học thuật,
chuyên ngành hoạt động và
phát triển

- Cải tiến các trang thiết bị, cơ
sở vật chất

- Quan tâm, hỗ trợ các đề tài
nghiên cứa khoa học của sinh
viên.

- Hỗ trợ các câu lạc bộ học thuật,
chuyên ngành hoạt động và
phát triển

Dự án “ Vườn rau sạch”



- Tổ chức các chương trình, cuộc thi giữa các nhóm, giữa các lớp hoặc cá
nhân

- Thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học, hội thảo trao đổi giữa giáo
viên và sinh viên

Rung chuông vàngHội thảo khoa học



KẾT LUẬN

Tự học có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học ở đại học
của sinh viên,
- Giúp phát huy tính tự giác tích cực năng lực đọc sách và nghiên

cứu
- Nâng cao hoạt động trí tuệ của sinh viên trong việc tiếp thu và

hiểu tri thức mới
- Rèn luyện cho sinh viên cách độc lập suy nghĩ, độc lập giải

quyết vấn đề
- Giúp sinh viên tự tin hơn, ham học hỏi

Tự học có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học ở đại học
của sinh viên,
- Giúp phát huy tính tự giác tích cực năng lực đọc sách và nghiên

cứu
- Nâng cao hoạt động trí tuệ của sinh viên trong việc tiếp thu và

hiểu tri thức mới
- Rèn luyện cho sinh viên cách độc lập suy nghĩ, độc lập giải

quyết vấn đề
- Giúp sinh viên tự tin hơn, ham học hỏi



CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE



Hướng dẫn sinh viên tự học
trong đào tạo tín chỉ

HỘI NGHỊ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GiẢNG DẠY
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

Hướng dẫn sinh viên tự học
trong đào tạo tín chỉ

Phạm Thu Thủy
7/2015



Đặt vấn đề

• Tự học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình
học ở bậc đại học của sinh viên là nhân tố trực tiếp trong
việc nâng cao chất lượng đào tạo

• Tổ chức tốt việc tự học là yêu cầu cấp thiết hiện nay

“Chỉ có thể bằng con đường tự học sinh viên mới có thể học
hỏi được điều gì đó. Nhiệm vụ duy nhất của Nhà trường
là tạo thuận lợi cho quá trình tự học. Nếu như không làm
được điều này, Nhà trường sẽ đánh mất ý nghĩa tồn tại
của mình”. (Isaac Asimov, 1920-1992)
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là tạo thuận lợi cho quá trình tự học. Nếu như không làm
được điều này, Nhà trường sẽ đánh mất ý nghĩa tồn tại
của mình”. (Isaac Asimov, 1920-1992)



Các hình thức của tự học ở bậc đại học

• Tự học trên lớp:
– Nghe giảng
– Ghi chép

– Làm bài tập trên lớp
• Tự học ngoài lớp:

– Đọc sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, ...
– Thực hiện các bài tập môn học
– Làm tiểu luận, báo cáo nhóm
– Chuẩn bị đề cương thảo luận nhóm trên lớp
– Đi thực tế cơ sở
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Các phương pháp hướng dẫn sinh viên tự học

1. Hướng dẫn tài liệu học tập cho sinh viên

2. Hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập

3. Hướng dẫn sinh viên xây dựng các loại bài tập tự học

4. Hướng dẫn các kỹ năng cho sinh viên

5. Hướng dẫn cho sinh viên chuẩn bị seminar

6. Hướng dẫn cho sinh viên nghiên cứu khoa học
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Hướng dẫn tài liệu học tập cho sinh viên

• Giới thiệu tài liệu học tập: giáo trình, sách tham khảo, bài
báo chuyên ngành, luận văn, luận án, báo cáo đề tài,...

• Giảng viên cần nghiên cứu kĩ nội dung bài giảng, xác
định kiến thức nào cần giảng và làm rõ ở trên lớp, phần
kiến thức nào dành cho sinh viên tự đọc và nghiên cứu
thêm (nội dung tự học), cung cấp và giới thiệu đề cương
chi tiết học phần cho sinh viên ngay buổi đầu tiên của
môn học.
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kiến thức nào dành cho sinh viên tự đọc và nghiên cứu
thêm (nội dung tự học), cung cấp và giới thiệu đề cương
chi tiết học phần cho sinh viên ngay buổi đầu tiên của
môn học.



Hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập

Yêu cầu xây dựng kế hoạch học tập gồm:
• Xác định các nội dung tự học
• Xác định mục tiêu tự học
• Xác định thứ tự các công việc cần làm
• Phân phối sắp xếp thời gian cho từng công việc cho phù

hợp
• Giáo viên kiểm tra, đánh giá sinh viên đối với các kế

hoạch đã xây dựng
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Hướng dẫn SV xây dựng các loại bài tập tự học

Hướng dẫn sinh viên xây dựng các dạng bài tập tự học
thông qua:

• Các câu hỏi hướng dẫn học bài, câu hỏi ôn tập bài cũ, câu
hỏi làm đề cương ôn tập

• Bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kiến thức môn học
• Các sơ đồ, công thức cấu tạo, cấu trúc hóa học liên quan
• Chuẩn bị seminar
• Đọc tài liệu tham khảo (bài báo chuyên ngành, giáo trình

tiếng Anh,...)
• Viết báo cáo, tiểu luận
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Hướng dẫn các kỹ năng cho sinh viên

• Kỹ năng tra cứu tài liệu trên thư viện số, tra cứu bài báo
chuyên ngành trên các trang CSDL chuyên ngành, cách
tìm kiếm các video, cách chọn tài liệu để đọc

• Kỹ năng đọc
• Kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo
• Kỹ năng xử lý số liệu
• Kỹ năng viết báo cáo
• Tiến trình đọc:

– Bước 1: Đọc nhanh mục lục để tìm nội dung cần đọc
– Bước 2: Đọc trọn vẹn một vấn đề: phải hiểu ý nghĩa các từ

viết trong giáo trình; phải nhớ những ý và xem có
phù hợp hay không; phải đánh giá nhận xét những gì đã
đọc được.

– Ghi tóm tắt nội dung theo ý hiểu của mình và diễn đạt bằng
lời văn của mình hoặc có thể tóm tắt dưới dạng sơ đồ
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Hướng dẫn các kỹ năng cho sinh viên

• Kỹ năng đọc: đối với giáo trình, đối với bài báo
– Bước 1: Đọc nhanh
– Bước 2: Đọc trọn vẹn vấn đề: phải hiểu ý nghĩa các từ; nhớ

những ý chính, các kết luận và đánh giá, nhận xét những gì
đã đọc được.

– Ghi tóm tắt nội dung theo ý hiểu của mình và diễn đạt lại
bằng lời văn hoặc có thể tóm tắt dưới dạng sơ đồ

• Kỹ năng đọc: đối với giáo trình, đối với bài báo
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– Bước 2: Đọc trọn vẹn vấn đề: phải hiểu ý nghĩa các từ; nhớ
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đã đọc được.

– Ghi tóm tắt nội dung theo ý hiểu của mình và diễn đạt lại
bằng lời văn hoặc có thể tóm tắt dưới dạng sơ đồ



Hướng dẫn cho sinh viên chuẩn bị seminar

• Có nhiều kiểu seminar tuỳ nội dung mà giảng viên cho
sinh viên lựa chọn kiểu seminar.

• Để giúp sinh viên hình thành được kĩ năng làm việc
nhóm, kỹ năng tư duy logic giảng viên cần thực hiện:
- Nêu chủ đề seminar: mục đích, nội dung, thời gian tiến

hành.
- Nêu ra một số câu hỏi gợi ý theo dàn ý của chủ đề để

sinh viên đọc, tự tìm hiểu, giải thích.
- Có thể cung cấp hoặc giới thiệu tài liệu để sinh viên

photo, tìm đọc.
• Chọn các chủ đề seminar gắn liền lý thuyết với thực tiễn
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Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

• Để rèn luyện kĩ năng tổ chức nghiên cứu khoa học cho
sinh viên, giảng viên có thể: Tổ chức cho sinh viên
nghiên cứu khoa học bằng nhiều hình thức khác nhau:
tham gia các đề tài NCKH, đi thực tế, thông qua việc
hoàn thành các bài tập môn học, ...

• Để rèn luyện kĩ năng tổ chức nghiên cứu khoa học cho
sinh viên, giảng viên có thể: Tổ chức cho sinh viên
nghiên cứu khoa học bằng nhiều hình thức khác nhau:
tham gia các đề tài NCKH, đi thực tế, thông qua việc
hoàn thành các bài tập môn học, ...



Kết luận

• Việc tự học, chủ động tự giải quyết vấn đề được xem là năng
lực quan trọng của mỗi sinh viên

• Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần quan tâm, chú ý đến
rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên. Năng lực này vốn tiềm
ẩn sâu bên trong ý thức người học. Quá trình dạy học không
thể tách rời quá trình tự học. Khi đã có năng lực tự học, tự
nghiên cứu sinh viên sẽ có đầy đủ những tri thức, kĩ năng, kĩ
xảo cần thiết để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công
việc.

• “Tự học, tự đào tạo là một con đường phát triển suốt đời của
mỗi con người trong nền kinh tế xã hội nước ta hiện nay và cả
mai sau”- Đỗ Mười./.
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ẩn sâu bên trong ý thức người học. Quá trình dạy học không
thể tách rời quá trình tự học. Khi đã có năng lực tự học, tự
nghiên cứu sinh viên sẽ có đầy đủ những tri thức, kĩ năng, kĩ
xảo cần thiết để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công
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mỗi con người trong nền kinh tế xã hội nước ta hiện nay và cả
mai sau”- Đỗ Mười./.



TRAO ĐỔI VỀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY MÔN

KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Báo  cáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Bộ môn: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Đổi mới phương pháp giảng dạy là yêu cầu tất yếu đối với việc giảng dạy nhằm

nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao uy tín của một trường đại học. Thực tế đã chỉ ra

rằng chất lượng đào tạo có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ thỏa mãn của người học và

nhu cầu lao động của xã hội. Một khi người học được thỏa mãn và được xã hội tiếp nhận

thì họ sẵn sàng giới thiệu những người khác đến học, và vì thế số lượng người học sẽ

đăng ký học tập tại trường, khoa sẽ nhiều hơn.

Vậy đổi mới phương pháp giảng dạy đại học như thế nào là phù hợp với môn học

vừa mang tính lý thuyết vừa mang nhiều tính ứng dụng như môn Kỹ thuật xử lý nước

thải? Trong phạm vi bài viết này, tôi xin trao đổi về một số kinh nghiệm được rút ra từ

quá trình giảng dạy môn Kỹ thuật xử lý nước thải.

1. Đặc điểm môn học

Kỹ thuật xử lý nước thải là một trong các môn chuyên ngành quan trọng của ngành

CNKTMT. Đi kèm với các phần học lý thuyết là các phần thực hành và đồ án môn học.

“Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản và nâng cao về đặc điểm nước

thải, các phương pháp xử lý và mô hình công nghệ xử lý nước thải, bùn cặn (sinh hoạt và

công nghiệp); nhằm giúp người học phát triển kiến thức về xử lý nước thải, lựa chọn

công nghệ, tính toán, thiết kế và vận hành hệ thống xử lý nước thải” (trích từ chương

trình giáo dục).

Khối lượng kiến thức của môn học là rất lớn. Nó đòi hỏi lượng kiến thức từ tổng

quát đến chuyên sâu trong lĩnh vực xử lý nước thải trong khi số tín chỉ học ở lớp thì luôn

có giới hạn. Vì thế, sẽ rất khó khăn cho cả giáo viên trong việc làm sao để truyền đạt

được hết khối lượng kiến thức khá lớn của môn học; và sinh viên cũng không dễ dàng để

có thể nắm bắt được khối lượng kiến thức lý thuyết và thực hành, đồ án. Hơn nữa, hiện



nay công nghệ xử lý nước thải nói riêng, xử lý ô nhiễm môi trường nói chung được nhiều

nước quan tâm, đầu tư phát triển, nhiều công nghệ mới đã được nghiên cứu và ứng dụng;

do đó, buộc người dạy lẫn người học phải không ngừng đọc thêm các tài liệu để có thể

cập nhật kịp thời. Do đó, đây không phải là một học phần dễ đối với cả người dạy và

người học trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu.

Ngoài ra, CNKTMT là một ngành mới tại Đại học Nha Trang nên còn có một số

khó khăn riêng trong giảng dạy và học tập như: chương trình đào t ạo, đề cương chi tiết

của ngành vẫn đang trong quá trình xây dựng, chỉnh sữa và hoàn thiện; hệ thống phòng

thí nghiệm, các mô hình thí nghiệm xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, máy móc,

dụng cụ thí nghiệm còn đơn giản, sơ sài chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu dạy và học của GV

và SV; đội ngũ giảng viên trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề; sĩ số các lớp khá đông (>70

SV/lớp) nên để tổ chức lớp học một cách hiệu quả là không dễ dàng.

2. Phương pháp giảng dạy và đánh giá áp dụng

Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã áp dụng phương pháp giảng dạy kết hợp giữa

thuyết trình, trao đổi thảo luận và thực hành từ thực tiễn hệ thống xử lý nước thải của các

nhà máy. Với các chủ đề khác nhau, tôi áp dụng những phương pháp khác nhau để phù

hợp với từng nội dung nghiên cứu, gia tăng sự thú vị và quan tâm của sinh viên.

- Phương pháp thuyết trình: được sử dụng trong những chủ đề đầu với nhiều nội

dung mang tính tổng quan về nước thải và xử lý nước thải. Mục đích của phương

pháp này là giúp sinh viên tiếp nhận, xử lý và ghi nhớ các thông tin, kiến thức

chung về môn học thông qua khả năng nghe, nhìn và ghi chép. Các nội dung trong

chủ đề thuyết trình sẽ được cô đọng, rõ ràng để những giờ thuyết trình trở nên nhẹ

nhàng, hấp dẫn hơn với người học. Để tăng tính chủ động và khả năng tập trung

của người học, bên cạnh các bài giảng thuyết trình của giáo viên sẽ là các bài

thuyết trình của một số nhóm sinh viên được lựa chọn liên quan đến chủ đề học

(nhóm và nội dung thuyết trình sẽ do giáo viên phân công từ buổi giới thiệu môn

học).



- Phương pháp làm việc nhóm: trong tuần học đầu tiên, giáo viên sẽ chia nhóm và

giao chủ đề cho các nhóm thực hiện (trong vòng 4 tuần). Các nhóm sẽ trình bày

báo cáo theo từng chủ đề liên quan trong suốt quá trình học. Các vấn đề thường

được bám vào các nội dung của chương trình có cả các kiến thức cơ bản và cả kiến

thức thực tế đòi hỏi người học phải tham khảo, gắn với ngành học tạo sự hứng thú.

Với những chủ đề mang kiến thức cơ bản, sinh viên trình bày khoảng 10 phút sau

đó giáo viên sẽ hệ thống lại toàn bộ cho sinh viên nắm lại hết các vấn đề cơ bản.

Với các vấn đề thực tế, sau khi nhóm trình bày sẽ là thời gian cho lớp đặt câu hỏi,

thảo luận (khoảng 20 phút). Cuối cùng, giáo viên nhận xét về bài báo cáo cho học

viên về nội dung, cách thức, tư thế báo cáo, ngữ âm, cách bao quát và xử lý tình

huống, câu hỏi. Trong thời gian trình bày tất cả học viên phải chú ý và giáo viên

quản lý tất cả tránh trường hợp người học chỉ chú ý đến phần bài chuẩn bị của

nhóm mình. Ưu điểm nổi bật của phương pháp là người học phải chuẩn bị phần

lớn kiến thức, giáo viên hệ thống nên người học có thể có kiến thức tốt ngay ở trên

lớp. Tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế như không đủ thời gian để đánh giá hết

tất cả người học, và chất lượng báo cáo của mỗi nhóm thường không đồng đều,

một số lớp, một số nhóm làm cho có. Do vậy, giáo viên cần kiểm tra nội dung báo

cáo nhóm trước khi cho nhóm trình bày, các nhóm không đạt yêu cầu sẽ phải làm

lại để báo cáo và nếu vẫn không đạt thì sẽ mất điểm phần hoạt động nhóm.

- Trao đổi, tiếp cận thực tiễn: bên cạnh việc thuyết trình và thảo luận nhóm trên

lớp, trong phạm vi môn học, giáo viên sẽ bố trí cho lớp đi tham quan thực tế, tìm

hiểu về các hệ thống xử lý nước thải khác nhau trong phạm vi cho phép gồm các

hệ thống xử lý nước thải đô thị (sinh hoạt) và hệ thống xử lý nước thải công

nghiệp (khu công nghiệp). Sinh viên sau khi đi thực tế tại nhà máy xử lý nước thải

sẽ phải có báo cáo cá nhân về các kết quả thu được. Phần báo cáo này cũng sẽ

được đưa vào điểm quá trình của mỗi sinh viên.

- Xuyên suốt quá trình dạy và học là quá trình đánh giá kết quả học tập đồng thời

khơi gợi khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Giáo viên sẽ có các đánh

giá thông qua các buổi học trên lớp: sự tham gia xây dựng bài, làm bài tập (10%);



đánh giá thông qua hoạt động nhóm bao gồm đánh giá chung cho cả nhóm và đánh

giá cho từng cá nhân thông qua buổi báo cáo nhóm (10-15%) và đánh giá qua báo

cáo của chuyến đi thực tế về các hệ thống xử lý nước thải (10%) và đánh giá qua

các bài kiểm tra trên lớp (20%) cũng như bài thi cuối học kỳ (50%). Các hình thức

đánh giá, kiểm tra sẽ được giáo viên công bố ngay trong những buổi đầu tiên của

môn học. Để hỗ trợ nghiên cứu và học tập của sinh viên, giáo viên sẽ giới thiệu

các giáo trình mới, trang web phục vụ chuyên môn cũng như để lấy số liệu, báo

cáo phân tích. Đồng thời trao đổi những thắc mắc về môn học với sinh viên thông

qua email và điện thoại. Tuy nhiên, làm việc qua email là hiệu quả nhất.

3. Kết luận

Trên đây là những chia sẻ của cá nhân về việc giảng dạy và đánh giá đối với môn Kỹ

thuật xử lý nước thải. Với mỗi giáo viên, mỗi môn học hay mỗi ngành học và mỗi cấp

học, mỗi lớp học khác nhau đều cần có những đánh giá, lựa chọn phương pháp riêng phù

hợp. Rất mong nhận được những góp ý chân thành của Quý Thầy Cô.



Một số giải pháp nâng cao chất
lượng giảng dạy thực hành

(ngành CNSH)

Phạm Thị Lan

Một số giải pháp nâng cao chất
lượng giảng dạy thực hành

(ngành CNSH)

Phạm Thị Lan



- Khó khăn, hạn chế:
• Trang thiết bị không đáp ứng đủ nhu cầu thực hành:

dụng cụ không đủ cho SV thực tập, máy móc bị hỏng
từ đầu năm học nhưng đến gần hết học kì I vẫn chưa
được sửa chữa, khắc phục.

• Chưa có PTN riêng cho SV thực hành và SV làm đề
tài tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học nên PTN rất lộn
xộn, chồng chéo.

- Khó khăn, hạn chế:
• Trang thiết bị không đáp ứng đủ nhu cầu thực hành:

dụng cụ không đủ cho SV thực tập, máy móc bị hỏng
từ đầu năm học nhưng đến gần hết học kì I vẫn chưa
được sửa chữa, khắc phục.

• Chưa có PTN riêng cho SV thực hành và SV làm đề
tài tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học nên PTN rất lộn
xộn, chồng chéo.



• Do học theo tín chỉ nên trong 1 lớp SV được đăng kí
các học phần khác nhau, dẫn đến tình trạng rất khó
xếp lịch cho lớp, lộn xộn.

• Có nhiều sinh viên chưa học các học phần tiên quyết
nên khi học rất mơ hồ.

• SV chưa học xong lý thuyết đã học th nên cũng gặp
rất nhiều khó khăn.

• Do học theo tín chỉ nên trong 1 lớp SV được đăng kí
các học phần khác nhau, dẫn đến tình trạng rất khó
xếp lịch cho lớp, lộn xộn.

• Có nhiều sinh viên chưa học các học phần tiên quyết
nên khi học rất mơ hồ.

• SV chưa học xong lý thuyết đã học th nên cũng gặp
rất nhiều khó khăn.



• SV vẫn còn tư tưởng coi nhẹ các học phần thực hành
nên chưa chú trọng và tập trung học.

• Kinh phí dùng cho th 1 số môn còn thấp nên cũng còn
gặp khó khăn trong việc bố trí các bài thí nghiệm,
thực hành.

• Chưa có giáo trình, bài giảng thống nhất dùng cho các
ngành học, ngành nào cần những kĩ năng nào cho
thống nhất.

• SV vẫn còn tư tưởng coi nhẹ các học phần thực hành
nên chưa chú trọng và tập trung học.

• Kinh phí dùng cho th 1 số môn còn thấp nên cũng còn
gặp khó khăn trong việc bố trí các bài thí nghiệm,
thực hành.

• Chưa có giáo trình, bài giảng thống nhất dùng cho các
ngành học, ngành nào cần những kĩ năng nào cho
thống nhất.



MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

GDTH các học phần ngành CNSH

- GV
• Trước khi th cần chia nhóm hợp lý, phân công nhóm trưởng,

nhóm phó cụ thể để quản lý nhóm.

• GV cần sinh hoạt trước nội quy của giờ thực hành vì khi thực
hành có những hóa chất, dụng cụ sắc bén để SV tuân thủ nội
quy tránh tình trạng đùa nghịch gây thương tích và mất trật tự
trong giờ thực hành.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

GDTH các học phần ngành CNSH

- GV
• Trước khi th cần chia nhóm hợp lý, phân công nhóm trưởng,

nhóm phó cụ thể để quản lý nhóm.

• GV cần sinh hoạt trước nội quy của giờ thực hành vì khi thực
hành có những hóa chất, dụng cụ sắc bén để SV tuân thủ nội
quy tránh tình trạng đùa nghịch gây thương tích và mất trật tự
trong giờ thực hành.



• Trước và trong khi tiến hành thực hành, GV cần giới thiệu chức
năng của từng dụng cụ, máy móc, thiết bị liên quan cũng như
các nguyên liệu, mẫu vật để thực hành.

• Sinh viên làm việc theo nhóm nhỏ, ngồi theo nhóm để dễ hướng
dẫn, thao tác; sau mỗi cuối buổi các nhóm sẽ thảo luận, trao đổi
chéo với nhau.

• Mỗi nhóm sẽ có 1 cuốn sổ nhật kí, sau mỗi buổi học sẽ ghi chép
lại những gì đã làm vào sổ, chuẩn bị những dụng cụ cần thiết
cho buổi tiếp theo.

• GV cần sử dụng tranh ảnh, vật mẫu hoặc bảng phụ thể hiện các
bước thực hành.

• Trước và trong khi tiến hành thực hành, GV cần giới thiệu chức
năng của từng dụng cụ, máy móc, thiết bị liên quan cũng như
các nguyên liệu, mẫu vật để thực hành.

• Sinh viên làm việc theo nhóm nhỏ, ngồi theo nhóm để dễ hướng
dẫn, thao tác; sau mỗi cuối buổi các nhóm sẽ thảo luận, trao đổi
chéo với nhau.

• Mỗi nhóm sẽ có 1 cuốn sổ nhật kí, sau mỗi buổi học sẽ ghi chép
lại những gì đã làm vào sổ, chuẩn bị những dụng cụ cần thiết
cho buổi tiếp theo.

• GV cần sử dụng tranh ảnh, vật mẫu hoặc bảng phụ thể hiện các
bước thực hành.



• GV cần thực hiện mẫu để SV quan sát, trong quá trình thực hiện
mẫu giáo viên cần lưu ý một số điểm như sau:

+ Giới thiệu vật được làm mẫu.

+ Các bước được làm mẫu phải được tiến hành theo đúng quy trình.

+ Hướng dẫn từng bước thật cụ thể trên bảng phụ, vật mẫu hoặc hình
vẽ.

+ Bao quát lớp thật chặt chẽ.

+ Sau khi hướng dẫn xong, GV cần cho SV thực hiện ngay (quy định
thời gian để SV hoàn thành bài th).

• GV cần thực hiện mẫu để SV quan sát, trong quá trình thực hiện
mẫu giáo viên cần lưu ý một số điểm như sau:

+ Giới thiệu vật được làm mẫu.

+ Các bước được làm mẫu phải được tiến hành theo đúng quy trình.

+ Hướng dẫn từng bước thật cụ thể trên bảng phụ, vật mẫu hoặc hình
vẽ.

+ Bao quát lớp thật chặt chẽ.

+ Sau khi hướng dẫn xong, GV cần cho SV thực hiện ngay (quy định
thời gian để SV hoàn thành bài th).



• Luôn theo sát những kĩ năng mà SV cần đạt được
trong CTHP để SV có các bài th tương ứng.

• Trong quá trình thực hành nếu SV gặp khó khăn khi
thực hiện thì GV không được làm thay mà chỉ hướng
dẫn SV cách thức để SV tự tìm tòi sáng tạo.

• Bên cạnh đó GV cũng cần có trách nhiệm học hỏi và
rèn luyện thêm nhằm tự hoàn thiện và nâng cao năng
lực của bản thân.

• Luôn theo sát những kĩ năng mà SV cần đạt được
trong CTHP để SV có các bài th tương ứng.

• Trong quá trình thực hành nếu SV gặp khó khăn khi
thực hiện thì GV không được làm thay mà chỉ hướng
dẫn SV cách thức để SV tự tìm tòi sáng tạo.

• Bên cạnh đó GV cũng cần có trách nhiệm học hỏi và
rèn luyện thêm nhằm tự hoàn thiện và nâng cao năng
lực của bản thân.



• Để có những bài giảng thực hành hay và theo sát với
thực tế cũng như logic cùng với nội dung học phần lý
thuyết đã được học, GVTH và lý thuyết nên thống
nhất nội dung bài thực hành trước khi hướng dẫn, theo
sát những kĩ năng cần đạt được trong đề cương chi tiết
của học phần biên soạn bài giảng thực hành
thống nhất cho từng học phần.

• Để có những bài giảng thực hành hay và theo sát với
thực tế cũng như logic cùng với nội dung học phần lý
thuyết đã được học, GVTH và lý thuyết nên thống
nhất nội dung bài thực hành trước khi hướng dẫn, theo
sát những kĩ năng cần đạt được trong đề cương chi tiết
của học phần biên soạn bài giảng thực hành
thống nhất cho từng học phần.



- Về phía nhà trường:

• Mỗi năm cần trang bị thêm dụng cụ, máy móc, thiết
bị đồng thời khắc phục, sữa chữa những máy móc,
thiết bị hư hỏng để phục vụ tốt hơn trong quá trình
SV thực tập.

• Cần bố trí các PTN riêng, chuyên sâu, giúp GV cũng
như SV tiếp cận tốt hơn với những công nghệ mới.
Đồng thời không gây chồng chéo, lộn xộn giữa SV
thực hành và SV làm tốt nghiệp và nghiên cứu khoa
học.

- Về phía nhà trường:

• Mỗi năm cần trang bị thêm dụng cụ, máy móc, thiết
bị đồng thời khắc phục, sữa chữa những máy móc,
thiết bị hư hỏng để phục vụ tốt hơn trong quá trình
SV thực tập.

• Cần bố trí các PTN riêng, chuyên sâu, giúp GV cũng
như SV tiếp cận tốt hơn với những công nghệ mới.
Đồng thời không gây chồng chéo, lộn xộn giữa SV
thực hành và SV làm tốt nghiệp và nghiên cứu khoa
học.



• Nên yêu cầu SV phải học xong các học phần tiên quyết
rồi mới học tiếp các học phần tiếp theo.

• Có chính sách đối với việc giảng dạy thực hành tốt hơn
nữa như: cách tính giờ, phụ cấp độc hại…

• Tăng thêm kinh phí cho 1 số học phần có kinh phí còn
thấp.

• Nên yêu cầu SV phải học xong các học phần tiên quyết
rồi mới học tiếp các học phần tiếp theo.

• Có chính sách đối với việc giảng dạy thực hành tốt hơn
nữa như: cách tính giờ, phụ cấp độc hại…

• Tăng thêm kinh phí cho 1 số học phần có kinh phí còn
thấp.



- Sinh viên:

• Cần chuẩn bị bài trước khi tiến hành thí nghiệm.

• Có ý thức đối với nội quy,quy định về an toàn PTN.

• SV tự quản lý dụng cụ của nhóm mình trong suốt quá
trình học.

• Khi GV thao tác mẫu, SV cần quan sát từng thao tác
cho cụ thể, nhất là những điểm GV lưu ý.

• Chỉ thực hiện sau khi GV hướng dẫn xong và nắm
được quy trình thực hiện, yêu cầu của tiết thực hành và
thời gian hoàn thành bài thực tập.

• Khi thực hành SV phải ngồi và làm việc theo nhóm.

- Sinh viên:

• Cần chuẩn bị bài trước khi tiến hành thí nghiệm.

• Có ý thức đối với nội quy,quy định về an toàn PTN.

• SV tự quản lý dụng cụ của nhóm mình trong suốt quá
trình học.

• Khi GV thao tác mẫu, SV cần quan sát từng thao tác
cho cụ thể, nhất là những điểm GV lưu ý.

• Chỉ thực hiện sau khi GV hướng dẫn xong và nắm
được quy trình thực hiện, yêu cầu của tiết thực hành và
thời gian hoàn thành bài thực tập.

• Khi thực hành SV phải ngồi và làm việc theo nhóm.



• Thi, kiểm tra vấn đáp.

• SV sẽ trình bày báo cáo kết quả môn học giống như
dạng trình bày 1 luận văn giúp các em rèn luyện kĩ
năng trình bày văn bản.

Cần phải đẩy mạnh sự hợp tác giữa nhà trường với
các cơ sở doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên
được tham quan, thực hành, cũng cố kiến thức, rèn
luyện kỹ năng nghề cho sinh viên tại các cơ sở, doanh
nghiệp. Có như vậy mới nâng cao được tay nghề, chất
lượng lao động, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

• Thi, kiểm tra vấn đáp.

• SV sẽ trình bày báo cáo kết quả môn học giống như
dạng trình bày 1 luận văn giúp các em rèn luyện kĩ
năng trình bày văn bản.

Cần phải đẩy mạnh sự hợp tác giữa nhà trường với
các cơ sở doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên
được tham quan, thực hành, cũng cố kiến thức, rèn
luyện kỹ năng nghề cho sinh viên tại các cơ sở, doanh
nghiệp. Có như vậy mới nâng cao được tay nghề, chất
lượng lao động, đáp ứng nhu cầu của xã hội.





CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRONG 
VIỆC HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁNH 

GIÁ SV LÀM VIỆC NHÓM 

HỘI NGHỊ ĐÀO TẠO VIỆN 2014 - 2015

GIÁ SV LÀM VIỆC NHÓM 
(SEMINAR)

GV: 1. Khúc Thị An

2. Nguyễn Thị Kim Cúc

Khánh Hòa, 7/2015



 Seminar là một hình thức tổ chức dạy học trong
đó một SV hoặc nhóm SV được giao chuẩn bị
trước một vấn đề nhất định của môn học, sau đó
trình bày trước lớp và thảo luận về vấn đề khoa
học đã tự tìm hiểu được dưới sự hướng dẫn của

SEMINAR SEMINAR –– MỘT PHƯƠNG MỘT PHƯƠNG 
PHÁP GIẢNG DẠYPHÁP GIẢNG DẠY

học đã tự tìm hiểu được dưới sự hướng dẫn của
một giảng viên rất am hiểu về lĩnh vực đó.



SEMINAR SEMINAR –– VAI TRÒ CỦA VAI TRÒ CỦA 
GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊNGIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

 Giảng viên đóng vai trò là
“người hướng dẫn”

 Sinh viên đóng vai trò là
chủ thể của hoạt độngchủ thể của hoạt động
học



 SV phát huy khả năng tự học
cao, biết cách tự tìm kiếm tài
liệu

 Khơi dậy những hứng thú của
SV trong việc đưa ra vấn đề
và tìm hiểu những vấn đề bản

SEMINAR SEMINAR –– ƯU ĐIỂMƯU ĐIỂM

và tìm hiểu những vấn đề bản
thân SV quan tâm

 SV được phát huy tối đa
tính năng động, tích cực
hoạt động trong làm việc
nhóm

 SV rèn luyện tư duy phê
phán, cảm xúc và cách
trao đổi, chia sẻ thông tin
với nhiều người…



MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ THỂ GẶP PHẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ THỂ GẶP PHẢI 
TRONG PP GIẢNG DẠY SEMINARTRONG PP GIẢNG DẠY SEMINAR

 Các buổi seminar mang
tính rập khuôn, nhàm chán

 Không khí các buổi
seminar trầm lắng, sự tậpseminar trầm lắng, sự tập
trung thấp của các sinh
viên không thuộc nhóm
báo cáo

 Kiến thức trong các buổi seminar nghèo nàn,
hời hợt

 Tinh thần của SV trong các buổi seminar tập
trung vào việc kiểm tra lẫn nhau



TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG 
PP GIẢNG DẠY SEMINARPP GIẢNG DẠY SEMINAR

 Lựa chọn chủ đề

◦ Chủ đề gắn liền với các nội
dung dễ thu hút sự quan tâm
của sinh viêncủa sinh viên

◦ Gắn liền với các ứng dụng
hoặc ý nghĩa trong thực tiễn

◦ Đa dạng hóa các loại chủ đề
trong một học phần (các vấn
đề + bài báo + tìm hiểu các
hướng nghiên cứu mới…)

◦ Chọn chủ đề thuộc lĩnh vực
rất am hiểu của GV



TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG PP TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG PP 
GIẢNG DẠY SEMINARGIẢNG DẠY SEMINAR

 Bố trí thời gian tiến hành cemina:
 Hoạt động ceminar cần diễn ra thường xuyên và xen kẽ

với hoạt động thuyết giảng của GV (chẳng hạn cuối một
tiết giảng, sau khi kết thúc một chủ đề hay trước khi
chuyển sang một chủ đề mới).chuyển sang một chủ đề mới).

 Điều này sẽ giúp SV đỡ nhàm chán và GV kịp thời nắm
bắt mức độ tiếp thu của SV, từ đó định hướng điều chỉnh,
bổ sung kiến thức, tài liệu tham khảo cho SV.



TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG 
PP GIẢNG DẠY SEMINARPP GIẢNG DẠY SEMINAR

 Chia nhóm (số lượng, thành phần)

◦ Nên tùy theo tình hình học tập
của từng lớp

- - Lớp có đa số SV học tập chủ- - Lớp có đa số SV học tập chủ
động, tích cực: có thể chia nhóm
ngẫu nhiên hoặc đăng ký

- Lớp học yếu, nhiều SV bị động trong học tập: nên
chia theo chủ ý của GV để mỗi nhóm có những
thành viên “key”

- Đối với các học phần chuyên ngành CNSH ko nên
chia nhóm quá đông (4 -6 SV/nhóm)



TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG 
PP GIẢNG DẠY SEMINARPP GIẢNG DẠY SEMINAR

 Đưa ra thời gian chuẩn bị hợp lý

◦ Quy định cụ thể cho thời gian
chuẩn bị (thời gian nộp đề
cương, nộp báo cáo hoàncương, nộp báo cáo hoàn
chỉnh…)

◦ Quy định thời gian trình bày
báo cáo và thời gian thảo
luận

◦ Nên có kế hoạch sớm khi bắt
đầu môn học



TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG 
PP GIẢNG DẠY SEMINARPP GIẢNG DẠY SEMINAR

 Kiểm soát nội dung seminar

◦ Giúp SV xác định nội dung
seminar (qua đề cương)

◦ Đưa ra các câu hỏi cần◦ Đưa ra các câu hỏi cần
được giải đáp trong mỗi
vấn đề

◦ Làm trọng tài

◦ Khẳng định hoặc điều chỉnh những kết luận
của mỗi vấn đề trong seminar (Không bỏ qua
các điểm quan trọng của chủ đề)



TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG 
PP GIẢNG DẠY SEMINARPP GIẢNG DẠY SEMINAR

 Điều khiển không khí buổi
seminar

◦ Định hướng tinh thần thảo
luận cho cả lớp (thảo luận để
tăng hiểu biết của bản thân
luận cho cả lớp (thảo luận để
tăng hiểu biết của bản thân
hơn là kiểm tra hiểu biết của
người trình bày.

 GV nên chọn vị trí thuận lợi cho việc theo dõi
các hoạt động của nhóm báo cáo đồng thời
quan sát được các thành viên khác của lớp
học



TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG 
PP GIẢNG DẠY SEMINARPP GIẢNG DẠY SEMINAR

 Điều khiển không khí buổi
seminar

◦ Tránh những thảo luận bên
ngoài chủ đềngoài chủ đề

◦ Cần giúp cho buổi seminar
liên tục sôi nổi (ko để thời
gian chết quá lâu)

◦ Chú ý sự tham gia và mong muốn của các
thành viên khác (ngoài nhóm trình bày)
tham gia trong buổi seminar



TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG 
PP GIẢNG DẠY SEMINARPP GIẢNG DẠY SEMINAR

 Đánh giá

 Quy định trước khi giao chủ đề)

 Có % điểm đánh giá quá trình

 Có tham khảo bản tự đánh giá Có tham khảo bản tự đánh giá
hoạt động của các thành viên
trong nhóm dựa trên công việc
được phân công

 Theo dõi, nhận xét và đánh giá những người
tham gia seminar (cả thành viên của nhóm báo
cáo và SV trong lớp)



TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG 
PP GIẢNG DẠY SEMINARPP GIẢNG DẠY SEMINAR

 Đánh giá

 % điểm bài báo cáo (chung
cho nhóm): hình thức, nội
dung + việc thực hiện các thời
hạnhạn

 % điểm quá trình làm việc
nhóm (điểm cho mỗi thành
viên + nhóm trưởng): tự đánh
giá + quan sát của GV

◦ % điểm trình bày và thảo luận (điểm cho mỗi thành
viên)

◦ Điểm thưởng cho các thành viên tích cực ngoài nhóm



NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾNGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ

 Phần lớn lớp học khá đông (60 – 80 SV).

 Đa số GV chỉ được bồi dưỡng lý thuyết chung chung
về phương pháp giảng dạy, chứ chưa được huấn
luyện cụ thể kỹ năng thiết kế học phần do mình đảm
nhiệm.

 Áp lực về định mức giờ giảng của GV, nên GV ít có
thời gian học hỏi, sáng tạo các biện pháp đổi mới
phương pháp giảng dạy. Điều này dẫn đến sự đơn
điệu trong việc thiết kế, tổ chức ceminar và ít nhiều
gây nhàm c.hán cho SV



NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾNGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ

 Năng lực và ý thức học tập của SV còn khá thấp

 Do quỹ thời gian cho từng môn học không nhiều mà
khối lượng kiến thức còn mang tính hàn lâm (chương
trình đào tạo) gây khó khăn, mệt mỏi cho GV lẫn SV
trong tổ chức hoạt động học tập theo nhóm vì phải làm

việc quá tải.



KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 Phương pháp GD bằng ceminar có nhiều hiệu quả tích
cực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

 Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này ở các BM
còn nhiều hạn chế do việc tổ chức đào tạo, chương
trình đào tạo và chế độ làm việc của GV còn nhiều bất
cậpcập



KiếnKiến nghịnghị

 Nỗ lực của bản thân GV

 Cần sự hỗ trợ của Nhà Trường: thường xuyên tổ chức
các lớp tập huấn về các phương pháp dạy học hiện đại
trong đó có phương pháp semiar, trang bị cơ sở vật chất
đầy đủ, đồng đều giữa các phòng học, giảm sĩ số lớp
học, giảm áp lực về định mức giờ giảng, khuyến khíchhọc, giảm áp lực về định mức giờ giảng, khuyến khích
tạo điều kiện cho GV thực hiện đổi mới GD...)



TÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢO

 [1] Lê Văn Hảo, Sổ tay phương pháp giảng 
dạy và đánh giá, Đại học Nha Trang, 2010 
(Tài liệu lưu hành nội bộ)

 [2] (Nhiều tác giả)(2004), Phương pháp dạy 
học dựa trên vấn đề (Tuyển tập các bài giảng 
về phương pháp giảng dạy đại học, phương về phương pháp giảng dạy đại học, phương 
pháp dạy học dựa trên vấn đề), Đại học Thủy 
Sản (Tài liệu lưu hành nội bộ).

 [3] Hoàng Thị Huệ An, Một số kinh nghiệm tổ 
chức haotj dộng học tập theo nhóm trong 
giảng dạy hóa học tại Đại học Nha Trang, Kỷ 
yếu báo cáo đổi mới phương pháp giảng dạy, 
Khoa Khoa học Cơ bản, 2011.



THANK YOU FOR YOUR 
ATTENTION!ATTENTION!



NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ.

Văn Hồng Cầm



I. GIỚI THIỆU
-Đánh giá quá trình (ĐGQT) là một trong
những nội dung quan trọng của một hệ thống
giáo dục.

“Muốn nhận xét về một hệ thống giáo dục, hãy
nhìn vào quy trình đánh giá học viên”
(Rowntree, 1987)
"Một sinh viên có thể lẩn tránh một giáo viên
tồi nhưng không thể trốn thoát những ảnh
hưởng của quá một trình đánh giá yếu kém”
(Boud,1995)

-Đánh giá quá trình (ĐGQT) là một trong
những nội dung quan trọng của một hệ thống
giáo dục.

“Muốn nhận xét về một hệ thống giáo dục, hãy
nhìn vào quy trình đánh giá học viên”
(Rowntree, 1987)
"Một sinh viên có thể lẩn tránh một giáo viên
tồi nhưng không thể trốn thoát những ảnh
hưởng của quá một trình đánh giá yếu kém”
(Boud,1995)
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I. GIỚI THIỆU
1. Kết quả học tập rõ ràng.

2. Trải nghiệm học tập (tại lớp hoặc các
nguồn học khác).

2. Trải nghiệm học tập (tại lớp hoặc các
nguồn học khác).

3. Để đạt kết quả học tập (1) mong muốn
→ sinh viên thể hiện những thành tích, nỗ

lực (2) thông qua ĐGQT.
Sơ đồ: Chìa khóa để học tập thành công
(Key to successful learning - Biggs, 2003)
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I. GIỚI THIỆU

Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá quá
trình học tập là việc làm thường xuyên của
giáo viên.

Nắm được ưu/nhược điểm của từng phương
pháp đánh giá quá trình  Khắc phục nhược
điểm hoặc kết hợp các phương pháp đánh giá.

Kinh nghiệm bản thân????

Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá quá
trình học tập là việc làm thường xuyên của
giáo viên.

Nắm được ưu/nhược điểm của từng phương
pháp đánh giá quá trình  Khắc phục nhược
điểm hoặc kết hợp các phương pháp đánh giá.

Kinh nghiệm bản thân????
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II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT

1. Các bài kiểm tra khách quan (Short form test/
Objective test)

2. Bài kiểm tra câu trả lời ngắn (Short answer test)
3. Bài tiểu luận (Essay)
4. Kiểm tra hiệu quả (Performance test)
5. Viết báo cáo (Written report)
6. Trình bày (Presentation)
7. Project
8. Poster and Journal

1. Các bài kiểm tra khách quan (Short form test/
Objective test)

2. Bài kiểm tra câu trả lời ngắn (Short answer test)
3. Bài tiểu luận (Essay)
4. Kiểm tra hiệu quả (Performance test)
5. Viết báo cáo (Written report)
6. Trình bày (Presentation)
7. Project
8. Poster and Journal

5



II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT
1. Các bài kiểm tra khách quan (Objective test)

-Trắc nghiệm
-Điền từ/ điền thông tin
-Đúng/sai
-Nối ý

-Trắc nghiệm
-Điền từ/ điền thông tin
-Đúng/sai
-Nối ý
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II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT
1. Các bài kiểm tra khách quan (Objective test)

(+) (-)
Nội dung trãi rộng Khó chọn được những câu “đánh

giá” hơn là những câu hỏi mang
tính chất nhớ bài

Chấm bài: dễ và nhanh Thời gian chuẩn bị đề lâuChấm bài: dễ và nhanh Thời gian chuẩn bị đề lâu

Điểm số đáng tin cậy SV có thể đoán (~ 25%)

Các câu hỏi có thể tái sử
dụng thường xuyên

Các câu hỏi xây dựng hời hợt có
thể cung cấp manh mối cho SV

Hạn chế tính sáng tạo trong SV
Đáp án sai?
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III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT
2. Các bài kiểm tra có câu trả lời ngắn

-Các câu hỏi cần câu trả lời ngắn (1-3 câu,
hoặc một đoạn văn ngắn).

Ví dụ:
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III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT
2. Các bài kiểm tra có câu trả lời ngắn

(+) (-)
Nội dung gần như trãi rộng Khó làm đề so với dạng (1)

Chấm bài: dễ và nhanh Khó khăn trong việc lập các tiêu
chí (tạo barrem điểm chi tiết)

Khuyến kích SV viết câu trả
lời súc tích và rõ ràng

Điểm số có thể mang tính chủ
quan

Khuyến kích SV viết câu trả
lời súc tích và rõ ràng

Điểm số có thể mang tính chủ
quan

SV có thể đoán
Có thể sử dụng lại câu hỏi Ít cơ hội cho SV trình bày các lập

luận
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III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT
3. Tiểu luận (Essay)

- Tiểu luận đòi hỏi SV cần lựa chọn, và tổng hợp các
tài liệu  phù hợp với chủ đề.

- Yêu cầu sinh viên kỹ năng viết và phát triển khả
năng thảo luận

- Tiểu luận có thể dài 1 trang (300 từ - làm trong thời
gian thi) đến 10 trang (3000 từ - chuẩn bị tại nhà).

Ví dụ:
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- Tiểu luận đòi hỏi SV cần lựa chọn, và tổng hợp các
tài liệu  phù hợp với chủ đề.

- Yêu cầu sinh viên kỹ năng viết và phát triển khả
năng thảo luận

- Tiểu luận có thể dài 1 trang (300 từ - làm trong thời
gian thi) đến 10 trang (3000 từ - chuẩn bị tại nhà).

Ví dụ:



III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT
3. Tiểu luận (Essay)

(+) (-)
Giúp SV tăng kỹ năng viết Nội dung bó hẹp
GV có thể phát hiện ra lỗi
của SV: hiểu nhầm, quan
niệm sai lầm

SV có thể suy nghĩ câu hỏi theo
nhiều chiều hướng khác nhau

13

GV có thể phát hiện ra lỗi
của SV: hiểu nhầm, quan
niệm sai lầm
Thời gian ra đề ngắn Thời gian chấm dài

Tăng khả năng hiểu sâu vào
1 vấn đề ở sinh viên

Tính nhất quán trong việc cho
điểm dựa vào barrem có sẵn

Có thể sử dụng lại câu hỏi Tính chủ quan trong việc chấm
điểm
Viết tay: chữ xấu?



III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT
4. Kiểm tra hiệu quả (Performance test)

-Phương pháp này đòi hỏi các hoạt động tay
chân: sử dụng kính hiển vi, phát triển một sản
phẩm (viết một phần mềm, thiết kế một ngôi
nhà, làm tiêu bản)

-Phương pháp này đòi hỏi các hoạt động tay
chân: sử dụng kính hiển vi, phát triển một sản
phẩm (viết một phần mềm, thiết kế một ngôi
nhà, làm tiêu bản)
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III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT
4. Kiểm tra hiệu quả (Performance test)

(+) (-)
Khuyến kích SV làm chủ
trong quá trình học

Tốn thời gian chuẩn bị, trình bày
và đánh giá

Thúc đẩy việc tự học Khó xác định tiêu chí để đánh giá

Thực tế Tạo sự lo lắng cho SV

17

Thực tế Tạo sự lo lắng cho SV

SV có cơ hội để chứng tỏ
những gì họ đã học/tự học

Yêu cầu thêm các

Cho phép các SV tiến hành
những công việc khác nhau

Khó so sánh các sinh viên với
nhau (vì sản phẩm khác nhau)

Có thể đánh giá một loạt các
kỹ năng

Tính chủ quan trong việc chấm
điểm



III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT
5. Viết báo cáo (Written report)

-Báo cáo được viết dựa trên các số liệu/thông
tin thu thập được trong suốt quá trình học và
được viết theo định dạng nhất định.

-Dùng trong đánh giá thực hành PTN, They
can be used to assess laboratory, đi thực tế
(field work) hoặc các bài tập tình huống (case
studies).

-Báo cáo được viết dựa trên các số liệu/thông
tin thu thập được trong suốt quá trình học và
được viết theo định dạng nhất định.

-Dùng trong đánh giá thực hành PTN, They
can be used to assess laboratory, đi thực tế
(field work) hoặc các bài tập tình huống (case
studies).
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III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT
5. Viết báo cáo – Written report

(+) (-)

Mang tính thực tế SV có thể sửa số liệu để có một
kết quả “đẹp”

Rèn luyện và thể hiện kỹ
năng viết (văn bản theo định
dạng chuẩn).

Tạo sự lo lắng cho SV
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Rèn luyện và thể hiện kỹ
năng viết (văn bản theo định
dạng chuẩn).
Có thể đánh giá các kỹ năng
chung

Điểm số khó có thể phản ánh đúng
những nổ lực của SV.

Viết báo cáo có thể cho kết quả
học tập không như mong muốn

Khuyến kích sinh viên phân
tích kết quả, giải quyết vấn
đề

Điểm số có thể mang tính chủ
quan



III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT
6. Trình bày – Presentation

- Là các trình bày miệng một chủ đề đã được
chuẩn bị trước ở nhà, bằng cách phối hợp với các
công cụ hỗ trợ như PowerPoint, bản viết giấy
hoặc các đoạn thu âm/thu hình.

- Hình thức này có thể áp dụng để đánh giá cá
nhân hoặc nhóm SV.

- Có nhiều dạng: phát biểu, đóng kịch, báo cáo về
sản phẩm, Presentations may take different forms
such as role plays, tranh luận, câu hỏi và trả lời.

- Là các trình bày miệng một chủ đề đã được
chuẩn bị trước ở nhà, bằng cách phối hợp với các
công cụ hỗ trợ như PowerPoint, bản viết giấy
hoặc các đoạn thu âm/thu hình.

- Hình thức này có thể áp dụng để đánh giá cá
nhân hoặc nhóm SV.

- Có nhiều dạng: phát biểu, đóng kịch, báo cáo về
sản phẩm, Presentations may take different forms
such as role plays, tranh luận, câu hỏi và trả lời.
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III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT
6. Trình bày – Presentation

(+) (-)

Đánh giá nhiều kỹ năng
cùng lúc

Sử dụng thời gian của lớp học

Chấm điểm tương đối nhanh Điểm số có thể mang tính chủ
quan

23

Điểm số có thể mang tính chủ
quan

Đưa nhận xét/đánh giá cho
sinh viên nhanh chóng

Tạo sự lo lắng trong sinh viên

Nhiều nội dung khác nhau Tranh cãi trong sinh viên/ đặt
những câu hỏi ngoài lề



III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT
Project, Poster and Journal

-Là những kết quả của sinh viên đạt được sau
quá trình học và tự học. Có thể biểu hiện ở
các hoạt động khác nhau.

-Có thể tiến hành theo từng cá nhân hoặc theo
nhóm.

-Là những kết quả của sinh viên đạt được sau
quá trình học và tự học. Có thể biểu hiện ở
các hoạt động khác nhau.

-Có thể tiến hành theo từng cá nhân hoặc theo
nhóm.
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III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐGQT
Project, Poster and Journal

(+) (-)

Cơ hội để sinh viên sáng tạo
và thực hiện ý tưởng

SV có thể tập trung nhiều vào
trình bày hơn hiểu sâu vào vấn đề

Tạo cho sinh viên có trách
nhiệm trong việc học

Cần có thêm các phương tiện
khác

25

Tạo cho sinh viên có trách
nhiệm trong việc học

Cần có thêm các phương tiện
khác

Nhiều chủ đề Khó khăn trong việc so sánh kết
quả
Điểm số có thể mang tính chủ
quan
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