
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PBL 
 
 
Tên chủ đề được chuẩn bị để tạo tác bài trình diễn báo cáo: ....................................................................................................…… 

Nhóm …..…          Các thành viên:                1 ………................……………………………     2 ………………………............………………… 
           3 ……………….........…………………   4 ………………….......…............……………      5 ……………………......….……....……………. 

Để đánh giá một sản phẩm đã tạo tác (artifact) được chuẩn bị cho việc trình diễn báo cáo của một nhóm, các thành 
viên của các nhóm dựa vào 10 tiêu chí trong bảng dưới đây để đánh giá, mỗi tiêu chí cho điểm từ 2 đến 10 điểm.  
Sản phẩm đã tạo tác (artifact) đạt loại tốt khi có tổng điểm từ 80-100; khá: 60-80; đạt: 50-60; không đạt: dưới 50. 
 

STT Tiêu chí đánh giá 
Sản phẩm đã tạo tác (artifact) của từng nhóm 

Điểm 
Ghi chú 

2 4 6 8 10 

1 Lượng kiến thức của bài giảng chủ đề đã giao gắn được với 
Artifact của nhóm       (Cảm nhận chủ quan) 

2 Hình thức thể hiện đúng qui định như là một sản phẩm được 
tạo ra giống một tác phẩm để báo cáo, để tổng quan      

Mức độ khác với ‘’bài 
giảng’’, tờ ‘’quảng cáo’’... 

3 Mức độ đã tạo điều kiện cho mọi thành viên tham gia Artifact      (Cảm nhận chủ quan) 

4 Mức độ Artifact của nhóm nêu được những trọng tâm cần 
nắm của bài giảng chủ đề      

Gắn với các câu hỏi trắc 
nghiệm của bài giảng 

5 Mức độ Artifact của nhóm hấp dẫn với người học & giảng 
viên khi đọc hay khi được trình bày      (Cảm nhận chủ quan) 

6 Mức độ Artifact của nhóm phù hợp với trình độ thực tế yêu 
cầu của lớp      

Dài hạn, tại chức, cử nhân, 
cao đẳng... 

7 Mức độ Artifact của nhóm thể hiện đúng với năng lực của cả 
nhóm.      (Cảm nhận chủ quan) 

8 Mức độ Artifact của nhóm áp dụng đúng các qui định về công 
nghệ thông tin đã được hướng dẫn      

Số slide, font chữ-nền, màu 
chữ-nền, mony slides.... 

9 Mức độ tự thiết kế sáng tạo Artifact của nhóm      (Cảm nhận chủ quan) 

10 Mức độ Artifact của nhóm có thể áp dụng trong thực tiễn, 
thiết thực với tổng quan luân văn và báo cáo bảo vệ về sau      

Dùng để báo cáo khoa học, 
tổng quan luận văn... 

 TỔNG:      = ........... ĐIỂM 

 

         Ngày       Tháng    Năm 20… 

               TỔ TRƯỞNG TỔ: .... 
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