
Bảng. Phiếu đánh giá trình bày báo cáo toeeru luận (Oral 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 10 đ 

1 Nội 

dung 

 

(3 đ) 

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 

 

(1đ) 

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 

 

(1đ) 

 

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 

(2đ) 

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 

(3đ) 

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 

(0-2) 

Kém 

3-4 

Trung bình 

5-7 

Giỏi 

8-10 

 

      

Tổng điểm (Max 10 điểm)  

 


