
PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY DỰ ÁN 

HỌC PHẦN DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM (2105614) 

Bảng 1. Thang đánh giá quá trình học tập 

STT Tiêu chí đánh giá Tỷ lệ  Hướng dẫn thang đánh giá 

1 Đánh giá sự nổ lực và sáng tạo 10% - Cá nhân  Bảng 2: Checklist phân tích tác động 

của các giải pháp công nghệ đến DD 

và AT thực phẩm 

2 Đánh giá đồng đẳng 10% - Cá nhân Bảng 7. Phiếu tự đánh giá và đánh 
giá đồng đẳng 

3 Báo cáo presentation 40% - Nhóm Bảng 5. Thang đánh giá presentation 

4 Báo cáo Poster  20% - Nhóm Bảng 6. Thang đánh giá poster 

5 Tham gia lớp học/ dự án/ họp 

nhóm 

10% - Cá nhân Bảng 4. Nộp làm minh chứng khi 

GV yêu cầu (tuần 8-10)  

6 Kỹ năng làm việc nhóm   10% - Nhóm Bảng 3. Thang đánh giá hiệu quả 

làm việc nhóm 

Bảng 8. dùng hỗ trợ đánh giá, không 

nộp sẽ mất 50% điểm phần này 

 

Bảng 2. Checklist phân tích tác động của các giải pháp công nghệ đến DD và AT thực phẩm 

Tiêu chí  Các mức độ của biểu hiện 

1 2 3 4 

Nguyên  vật 
liệu 

(4 điểm) 

Không có 
nguyên tắc 

lựa chọn 
nguyên liệu  

Nêu được nguyên 
tắc nhưng không 

giải thích được tại 
sao 

Nêu được nguyên 
tắc, giải thích được 

tại sao nhưng chưa rõ 
ràng  

Nêu được nguyên 
tắc, giải thích được 

cơ chế hay phản ứng 
hóa học thực phẩm 
đã xảy ra trong quá 

trình chế biến  

Các yếu tố kỹ 
thuật khác 

(6 điểm) 

Không nêu 
được yêu cầu 

kỹ thuật cần 
có khi chế 
biến.  

Nêu được yêu cầu 
kỹ thuật cần có 

khi chế biến, 
nhưng không giải 
thích được. 

Nêu được yêu cầu kỹ 
thuật cần có khi chế 

biến, chỉ giải thích 
được 1 trong các vai 
trò của yếu tố kỹ 

thuật đó đối với bản 
thân sản phẩm và với 

vấn đề về DD và AT 

Nêu được yêu cầu kỹ 
thuật cần có khi chế 

biến, giải thích đầy 
đủ vai trò của yếu tố 
kỹ thuật đó đối với 

bản thân sản phẩm và 
với vấn đề về DD và 

AT 

 

 

  



Bảng 3: Thang đánh giá hiệu quả làm việc nhóm 

 PHIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM  

 Nhóm:............................................................................................................................................. 

 Tên dự án: .............................................................................................................................. 

 Lớp:……........................................................................................................................................ 

TT Tiêu chí đánh giá Mức độ: Có/không Điểm số 

Có  (0,5đ) Không (0đ) Max 10đ 

Thành lập nhóm 

1 Xác định vị trí, vai trò các thành viên    

2 Phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp    

3 Xây dựng quy tắc làm việc hợp lý    

4 Lập kế hoạch làm việc khoa học    

5 Mức độ phụ thuộc lẫn nhau    

Ý thức chia sẻ, tạo lập bầu không khí làm việc theo nhóm 

6 Chấp hành tốt các quy tắc làm việc của nhóm    

7 Tôn trọng, biết lắng nghe người khác    

8 Trách nhiệm với công việc được giao    

9 Quan tâm, chia sẻ các nhiệm vụ chung    

10 Tạo nên sự bình đẳng, thân thiên    

Biểu đạt và tiếp nhận thông tin 

11 Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến    

12 Tiếp nhận thông tin mạch lạc, chính xác    

13 Khai thác thông tin chính xác, kịp thời    

14 Thảo luận, thương lượng và thống nhất ý kiến    

Hiệu quả làm việc 

15 Mức độ ứng dụng CNTT khai thác thông tin    

16 Phân bố thời gian làm việc hợp lý, tiết kiệm thời gian    

17 Phân bố nguồn lực phù hợp, khoa học    

18 Phát huy tối đa thế mạnh các cá nhân    

19 Hoàn thành các nhiệm vụ dự án    

20 Phát triển các KN xã hội    



Bảng 4. Phiếu học tập theo dự án của nhóm 

PHIẾU HỌC TẬP THEO DỰ ÁN CỦA NHÓM  

Tên nhóm  

STT Họ và tên các thành viên 

1  

2  

3  

4  

  

Vấn đề cần giải quyết là gì? 
Các thành viên đóng góp 

ý kiến (ghi STT) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Trả lời bộ câu hỏi định hướng 
Thành viên đóng góp trả 

lời (ghi STT) 

Câu hỏi khái quát 
 
 
 

 

Câu hỏi bài học 
 

 
 

 

Câu hỏi nội dung 
 
 

 

 

Các công việc cần thực hiện để GQVĐ (đề xuất giải pháp) 

 

 

 

Thành viên 

đề xuất 

Thành viên 
thực hiện 

 
 

 
 
 

 
 

  

 



Bảng 5. Phiếu đánh giá trình bày Presentation 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TRÌNH BÀY PRESENTATION 

Nhóm:............................................................................................................................................. 

Tên dự án: .............................................................................................................................. 

Lớp:……........................................................................................................................................ 

Mô tả đánh giá Điểm 
Mức 

 
Tiêu chí 

1 2 3 4 Đánh giá 
Max 40 đ 

1 Nội 

dung 
 

(3) 

Nội dung 

không đầy đủ, 
thông tin 
không chính 

xác, rất ít hoặc 
không có dẫn 

nguồn. Nguồn 
tài liệu tham 
khảo thiếu độ 

tin cậy. Hoàn 
toàn thất bại 
trong việc 

truyền tải 
thông tin.  

Nội dung không 

đầy đủ, thiếu 
thông tin cần 
thiết. Nguồn tài 

liệu tham khảo 
chưa hợp lý. 

Thất bại trong 
việc giải thích 
thông tin, với 

những chi tiết 
chính bị thiếu 
và/hoặc đưa ra 

những thông tin 
gây khó hiểu/ 

nhầm lẫn. 

Nội dung bài 

vừa phải, được 
dẫn nguồn phù 
hợp và tin cậy. 

Nguồn tài liệu 
tham khảo liên 

quan đến đề tài. 
Còn tồn tại 
nhiều vấn đề 

không rõ ràng.  

Nội dung bài 

đầy đủ, rõ ràng, 
mạch lạc. Giải 
quyết được 

mục tiêu đề 
ra.Nguồn tài 

liệu tham khảo 
tập trung một 
cách đặc biệt 

đến đề tài. 
Trích dẫn đầy 
đủ, rõ ràng, có 

cập nhật, không 
tồn tại lỗi trích 

dẫn. 

 

2 Phong 
cách 

trình 
bày 

 

(1) 

Khán giả 
không hiểu về 

chủ đề hoặc 
mục tiêu của 
bài thuyết 

trình. Ít nhiệt 
tình và hứng 

thú với bài 
thuyết trình, 
Không quan 

tâm thời gian 
quy định 

Khán giả hiểu 
về một ít phần 

về chủ đề hoặc 
mục tiêu của bài 
thuyết trình. 

Một số nhiệt 
tình và hứng thú 

với bài thuyết 
trình. Quan tâm 
một ít  về thời 

gian quy định 

Khán giả hiểu 
biết khá về chủ 

đề hoặc mục 
tiêu của bài 
thuyết trình. 

Nhiệt tình và 
hứng thú với 

bài thuyết trình. 
Bài thuyết trình 
được trình bày 

trong thời gian 
quy định 

Khán giả hiểu 
biết hoàn toàn 

về chủ đề hoặc 
mục tiêu của 
bài thuyết 

trình. Thể hiện 
rõ ràng sự 

nhiệt tình và 
hứng thú với 
bài thuyết 

trình. Bài 
thuyết trình 

được trình bày 
trong thời gian 
quy định 

 



3 Kỹ 
năng 
giao 

tiếp 
 

(1) 
 

Không có 
giao tiếp bằng 
ánh mắt và cử 

chỉ. Giọng nói 
nhỏ hoặc đơn 

điệu. Ít tự tin. 
Chỉ đọc các 
ghi chú. Quá 

nhiều từ đệm 
không cần 

thiết và những 
điều gây xao 
lãng  

Đôi chỗ giao 
tiếp bằng ánh 
mắt và cử chỉ. 

Sử dụng ngôn 
ngữ và giọng 

nói không hiệu 
quả. Ít tự tin. 
Dựa quá nhiều 

vào các ghi chú. 
Nhiều từ đệm 

không cần thiết 
và những điều 
gây xao lãng  

Sử dụng đầy đủ 
giao tiếp bằng 
ánh mắt và cử 

chỉ, giọng nói, 
ngôn ngữ. Tự 

tin khi  ít dựa 
vào các ghi 
chú. Một số 

giới hạn những 
từ đệm không 

cần thiết và 
những điều gây 
xao lãng  

Sử dụng  hiệu 
quả giao tiếp 
bằng ánh mắt 

và cử chỉ, 
giọng nói, 

ngôn ngữ sinh 
động nhằm 
tăng hứng thú 

cho người nghe 

 

4 Thiết 
kế 

slide 

báo 
cáo 

(2) 

Không có 
hình ảnh hoặc 
các hình ảnh 

thiết kế kém 
/hay và dẫn ra 

những hình 
ảnh  gây xao 
lãng khỏi bài 

thuyết trình  
hoặc không 
tạo ra sự hứng 

thú.  

Slides được 
trình bày không 
hấp dẫn, thiết 

kế đơn giản, 
không gây hứng 

thú. Slides có 
thể gây nhiễu 
quá trình truyền 

thông tin, chữ 
nhiều, …  
 

Thiết kế tốt và 
có  dẫn những 
hình ảnh giúp 

bài thuyết trình 
rõ ràng, không 

gây nhiễu quá 
trình truyền 
thông tin.  

Thiết kế tốt và 
dẫn những 
hình ảnh giúp 

bài thuyết trình 
rõ ràng và tạo 

hứng thú, giữ 
sự chú ý của 
người nghe. 

Giúp người 
nghe tập trung 
nội dung bài 

báo cáo.  

 

5 Trả 
lời 

câu 
hỏi 

(3) 

Không trả lời 
được hoăc trả 

lời không đủ 
ý 

Trả lời được 
một phần câu 

hỏi (>50% câu 
hỏi) 

Trả lời được 
các câu hỏi với 

các lỗi sai 
không đáng kể 

Trả lời đúng 
các câu hỏi 

 

 Không đạt 

 

Kém 

 

Trung bình 

 

Giỏi 

 

 

 0-9 10-19 20-29 30-39  

Tổng điểm (Max 40 điểm, chiếm 40%)  

Điểm quy đổi về điểm presentation = Tổng điểm đánh giá   

 



Bảng 6. Phiếu đánh giá Poster 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ POSTER 

Nhóm:............................................................................................................................................. 

Tên dự án: .............................................................................................................................. 

Lớp:……........................................................................................................................................ 

Mô tả đánh giá Điểm 

Mức 
Tiêu chí 

1 2 3 4 Đánh 
giá 

1 Nội 
dung 

 

Không truyền đạt 
được dưới < 50% 
nội dung của đề 

tài 

Truyền đạt được 
50%-60% nội dung 
của đề tài 

Truyền đạt được 
70-80% nội dung 
của đề tài 

Truyền đạt được > 
90% nội dung của 
đề tài  

 

2 Mục 
tiêu 

và 
chủ 
đề 

Poster chưa đạt 
được mục tiêu và 

không phù hợp 
với đề tài 

Poster đạt được 
mục tiêu và có chủ 

đề chưa hợp với đề 
tài 

Poster tương đối 
đạt mục tiêu và 

có chủ đề phù 
hợp với đề tài 

Poster đạt được 
mục tiêu và có chủ 

đề rất phù hợp với 
đề tài 

 

3 Hình 

ảnh 

Hình ảnh không 

liên quan đến nội 
dung của đề tài 

 

Một số hình ảnh 

liên quan đến nội 
dung của đề tài  

 

Các hình ảnh liên 

quan đến nội 
dung của đề tài 

Các hình ảnh liên 

quan đến nội dung 
đề tài và có ý nghĩa 

 

4 Thiết 
kế 

(0.5) 

Sử dụng một số 
đường nét, hình 
khối hoặc màu 

sắc. Poster thiết kế 
cẩu thả. 

 

Sử dụng một số 
đường nét, hình 
khối, bố cục và 

màu sắc. Poster 
thiết kế hơi đơn 

giản. 

Có sử dụng 
đường nét, hình 
khối, bố cục và 

màu sắc. Poster 
thiết kế thú vị , 

hấp dẫn 

Sử dụng đường nét, 
hình khối, bố cục 
và máu sắc sáng 

tạo. Poster thú vị, 
hấp dẫn và có ý 

nghĩa 

 

5 Tổ 

chức 
và 

cân 
bằng 
(0.5) 

Tấm áp phích 

không cân bằng. 
Những hình ảnh 

và văn bản không 
cùng nhau tạo ra 
một thông điệp rõ 

ràng 

Tấm áp phích 

không cân bằng. 
Một số hình ảnh và 

văn bản làm thông 
điệp không rõ ràng 

Tấm áp phích 

khá cân bằng. 
Hầu hết các hình 

ảnh và văn bản 
tạo ra một thông 
điệp tương đối rõ 

ràng 

Tấm áp phích là 

cân bằng. Tất cả 
các hình ảnh, văn 

bản tạo ra một 
thông điệp rõ ràng 

 

6 Sáng 
tạo 

(0.5) 

Sử dụng hình ảnh 
không phù hợp, 

văn bản không 
phù hợp 

Cố gắng sử dụng 
hình ảnh độc đáo, 

văn bản sáng 

Có sử dụng hình 
ảnh độc đáo, văn 

bản sáng tạo. 

Có sử dụng hình 
ảnh, văn bản độc 

đáo thích hợp, ý 
nghĩa, tạo một 
poster ấn tượng 

 

7 Các 

lỗi 
khác 

(0.5) 

Poster có chứa 

nhiều lỗi làm cho 
poster khó hiểu 

Poster có một số lỗi 

chính tả và ngữ 
pháp mà làm giảm 

ý nghĩa của poster 

Poster có 1 hay 

hai lỗi nhỏ về 
chính tả, ngữ 

pháp hay lỗi font 

Poster không có lỗi 

chính tả, ngữ pháp 
hay lỗi font 

 

Tổng điểm Max 20 điểm (chiếm 20% điểm tổng kết)  

 

 



Bảng 7. Phiếu tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỒNG ĐẲNG 

Nhóm:     ...................................................................................................... 

Lớp:     ......................................................................................................... 

 

Cách sử dụng thang điểm: 

 

3: Làm tốt công việc của mình và giúp đỡ các thành viên khác 

2: Làm đúng và tốt công việc của mình 

1: Làm không bằng các thành viên khác hoặc làm chưa tốt lắm  
0: Không làm 

 
Quy về điểm 10 (chiếm 10% trong tổng điểm) 

 

Tiêu chí Thành viên 

1 2 3 4 5 6 7 

Tham gia phát hiện vấn đề 
 

       

Đóng góp ý kiến trả lời bộ câu hỏi định 
hướng 
 

       

Đề xuất giải pháp GQVĐ 
 

       

Thực hiện công việc theo sự phân công 
 

       

 

Tổng điểm đánh giá đồng đẳng 

 

       

 

 

  



Bảng 8. Phiếu tự đánh giá của nhóm sau khi thực hiện dự án 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM SAU KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN  

Tên  nhóm:........................................................................................................... 

Tên  dự  án:.............................................................................................................. 

Lớp:............................................................................................................................. 

 

 

 

Những điều mà 

nhóm đã làm tốt 

so với mục tiêu 

dự án là gì? 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Những điều 

nhóm chưa làm 

tốt là gì?  

 

 

Nêu lí do?  

 

 

Rút 

kinh nghiệm. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


