Nộp báo cáo tự học đúng hạn

Bài tập tự học nhóm: Dựa vào nội dung bài học, mỗi nhóm soạn 20 câu hỏi trắc
nghiệm và phân loại câu hỏi theo thang đo nhận thức của Benjamin Bloom (Sinh viên
cần tự học tất cả các bài, nhưng chỉ cần nộp báo cáo kết quả tự học 1 bài/mỗi nhóm)

Giải thích các đáp án tại sao lựa chọn
đó là sai, lựa chọn đó là đúng?

Tiêu chí chấm

Phân tích phù hợp, thể hiện sự
hiểu biết của SV với nội dung
tự học

Phân công bài tự học. Sẽ được
LT/LP random và thông báo sau

Giải thích lại nội dung câu hỏi muốn
hỏi gì?

Nội dung câu hỏi phù hợp, bám
sát giáo trình

Các bài báo cáo trùng nhau sẽ bị
trừ điểm hoặc cho điểm “0”.
Thực hiện câu hỏi

Hạn nộp: Thông báo sau

Ghi sai mã số sinh viên trong nhóm

Điểm trừ
Các sai sót sẽ bị trừ 5 điểm cả nhóm

Không được ghi trang giáo trình có thể
tìm thấy kiến thức liên quan đến câu
hỏi

Thiếu tên sinh viên trong nhóm

Các bài tập thực hiện câu hỏi đạt trên 4
cấp độ nhận thức được chấm 0,5điểm/1
câu hỏi đúng
Chấm điểm

Ngay sau khi nộp nhóm sẽ
nhận lại phân công phản
biện chéo câu hỏi

Điểm thực hiện câu hỏi

Các bài tập thực hiện câu hỏi đạt dưới 4
cấp độ nhận thức được chấm 0,4điểm/1
câu hỏi đúng

Điểm bao gồm 2 phần
Phản biện đánh giá cấp độ nhận
thức đã phù hợp chưa

Giải thích nhóm đã đọc và hiểu
câu hỏi thế nào?
Hiểu các đáp án thế nào? Tại
sao lựa chọn đó là sai, lựa chọn
đó là đúng?

Nội dung tự học

TCQLYT
(Phần tự học)

Điểm phản biện câu hỏi nhóm khác

Tìm kiến thức về câu hỏi này ở
tiểu mục nào (tên tiểu mục) và
trang mấy của giáo trình?
Phản biện câu hỏi nhóm khác

Nội dung câu hỏi đó dựa vào
trang mấy, đoạn mấy của giáo
trình

Điểm được tính vào cột điểm kiểm tra

Ghi lại cấp độ nhận thức nhóm
biên soạn đã cho (nếu đã phù
hợp); Nếu chưa phù hợp, ghi đề
nghị sửa lại cấp độ nhận thức
là……

Lý giải lại các giải thích câu hỏi và
đáp án

Mỗi câu hỏi phân tích phù hợp
được 0,5 điểm

Mỗi nhóm đăng ký tự học bắt buộc 30 buổi
Bộ môn điểm danh ngẫu nhiên dựa trên lịch tự học nhóm đã đăng ký

Chấm trên thang điểm 10, theo
đánh giá chủ quan của nhóm
phản biện

Nhóm bấm (kẹp) bản
phản biện vào quyển
báo cáo và nộp lại.

Ngày/tháng/năm
79: 7h-9h
911: 9h - 11h

Trang bìa: Mẫu 6, in giấy A4, không in bìa cứng
Đăng ký tự học

Khung giờ

Font chữ Times New Roman,
Cỡ chữ 13, dãn dòng 1.2 pt
Canh lề trên/dưới/trái/phải
tương ứng: 2cm/2cm/3,5cm/
2,5cm

Nội dung (Phụ lục 2)

Định dạng đoạn canh đều
(justify)
Nếu có sử dụng tài liệu tham khảo cần ghi chú số thứ tự tài
liệu tham khảo ngay vị trí sử dụng, và đưa danh sách tài liệu
tham khảo vào trang cuối.

Hình thức báo cáo
Hạn nộp: 15h00 ngày 02/02/2018
Nộp qua email: baohd@yhdp.vn

Nhóm tự chọn lịch tự học
(Đăng ký từ đầu 30 buổi,
bắt đầu từ 05/02/2018)

13: 13h - 15h
35: 15 17h
19: 19h - 21h
Khoa YTCC
Khoa ĐD (lầu)
Khoa ĐD (ngoài trời)

Địa điểm

Khoa Y
Khoa RHM-Dược
Khoa KTYH
Thư viện

