
TRƯỜNG ĐH Y TẾ CÔNG CỘNG 
Bộ môn:..................................................... 
 

Mẫu M1. BẢNG KIỂM DỰ GIẢNG 
(dùng cho dự giảng tại bộ môn) 

 
Thời gian giảng bài:  từ…….đến……… Ngày………Tháng………..Năm…….. 

Họ và tên giảng viên:…………………………………………………………………… 

Tên bài giảng:…………………………………………………………………………… 

Họ và tên người dự giảng:....................…………………………………………………. 

Cách đánh giá: 0 = Không thực hiện; 1 = Thực hiện nhưng chưa đạt yêu cầu;  
                           2 = Trung bình;          3 = Tốt;         4 = Rất tốt   
(đánh dấu vào các mục tương ứng) 
TT Nội dung Đánh giá 
1 Mở đầu 0 1 2 3 4 
 - Chào hỏi      
 - Giới thiệu chủ đề/tên bài giảng      
 - Giới thiệu mục tiêu bài giảng      
 - Giới thiệu kế hoạch và phương pháp học tập      
2 Nội dung và phương pháp trình bày      
2.1 Nội dung      
 - Nội dung bài giảng phù hợp với mục tiêu      
 - Nội dung bài giảng được trình bày theo trình tự logic      
 - Nội dung bài giảng được trình bày chính xác, khoa học      
 - Nội dung trình bày có cặp nhật kiến thức, thông tin mới       
 - Có liên hệ với thực tế ở Việt Nam      
 - Tóm tắt ý chính sau từng nội dung      
2.2 Phương pháp trình bày      
 - Phương pháp giảng dạy phù hợp với nội dung      
 - Sử dụng phương tiện hỗ trợ giảng dạy hợp lí      
 - Thực hành giao tiếp với người nghe       
 - Sử dụng phương pháp khuyến khích sự tham gia của 

người học 
     

 - Tốc độ hợp lí, giữ đúng thời gian      
 - Chuyển tải nội dung bài giảng rõ ràng dễ hiểu      
3 Kết thúc buổi giảng      
 - Tóm tắt nội dung chính của bài học      
 - Đánh giá sự hiểu bài của người học      
 - Giới thiệu tài liệu tham khảo      
Nhận xét và ý kiến khác (có thể viết vào mặt sau hoặc kèm thêm bản nhận xét): 
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