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[TÊN HẠNG MỤC DỰ THI]
Tên tác giả/ nhóm tác giả:
Tên hạng mục dự thi:
Tên hoạt động thực hành xuất sắc dự thi:
Mô tả hoạt động thực hành xuất sắc:
- Căn cứ thực hiện:
- Bối cảnh thực hiện:
- Nội dung thực hiện (đã làm gì? làm như thế nào?):
- Kết quả thực hiện:
5. Mô tả các ưu điểm và tác động tích cực của thực hành xuất sắc tham gia dự thi.
- Các khía cạnh đổi mới so với thực hành tương ứng theo phương thức truyền
thống:
- Sự phù hợp với tiếp cận giáo dục kết hợp (blended learning) và giáo dục đáp
ứng chuẩn đầu ra (outcome-based education):
- Tính hiệu quả:
- Những tác động tích cực tới việc tổ chức giảng dạy học phần.
6. Các tài liệu minh chứng về việc triển khai thực hành xuất sắc (clip ghi lại các
hoạt động dạy – học tích cực; hình ảnh về các hoạt động tương tác của lớp học; giao
diện và địa chỉ lớp học trực tuyến, bài giảng điện tử theo hướng dạy học kết hợp; bài
kiểm tra/đánh giá đã áp dụng; phản hồi của người học đối với thực hành suất sắc… ).
7. Sản phẩm thuyết minh bằng poster
Biểu diễn sản phẩm dưới dạng đồ họa (Poster) theo các yêu cầu sau:
+ 01 bản Thuyết minh sản phẩm (file Word).
+ Thiết kế dưới dạng poster với kích thước 80cm x 180 cm. Gửi file mềm tới
Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy dưới dạng pdf, psd hoặc corel.
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Xác nhận của Khoa….
Khoa……….. cam kết đây là kết quả thực
hiện của giảng viên/nhóm giảng viên và
tạo điều kiện để giảng viên/ nhóm giảng
viên tham gia Giải thưởng trên.
(Đại diện BCN Khoa ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2021
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

