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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Cấu trúc bài giảng trực tuyến trên nền tảng Google Classroom 

1. Giới thiệu bài giảng: Đặt vấn đề, mô tả mục tiêu, đề cương và hướng dẫn học 

(khai thác) bài giảng. 

– Mục tiêu: liên hệ nội dung học tập mới với thực tiễn để tạo nhu cầu và động cơ học 

tập cho người học. 

– Nội dung: mô tả tóm tắt mục tiêu, nội dung bài giảng và những ứng dụng hay 

những vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến nội dung học tập. 

– Dữ liệu số: nội dung mô tả dạng text; file pdf tóm tắt mục tiêu, nội dung bài bài 

giảng (dạng đề cương); hình ảnh hoặc videoclip liên hệ thực tiễn. 

Ví dụ: 

 

2. Nội dung bài giảng: Lý thuyết liên quan, quy trình thực hành và hướng dẫn mẫu 

quy trình thực hành 

– Mục tiêu: hình thành và phát triển các kiến thức, kỹ năng và năng lực mới cho 

người học 

– Nội dung: trình bày lý thuyết liên quan, quy trình thực hành và hướng dẫn thực 

hành theo quy trình 

– Dữ liệu số: file pdf/slide; mô phỏng/videoclip/bảng; khảo sát/thu thập số liệu đánh 

thực hiện quy trình và sản phẩm thực hành; diễn đàn trao đổi 

Ví dụ: 
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3. Luyện tập – Vận dụng: Hệ thống câu hỏi ôn tập, bài tập vận dụng và những minh 

họa vận dụng nội dung học tập vào thực tiễn (nếu có) 

– Mục tiêu: củng cố kiến thức, kỹ năng và vận dụng thực tiễn (nếu có) 

– Nội dung: câu hỏi ôn tập, bài tập vận dụng và những vận dụng minh họa thực tiễn 

(nếu có) 

– Dữ liệu số: câu hỏi ôn tập/trắc nghiệm/bài tập vận dung; hình ảnh/videoclip; số liệu 

liệu thống kê; diễn đàn trao đổi 

Ví dụ: 

 

4. Kiểm tra – Đánh giá: Hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra kết quả học tập của 

người học được áp dụng trong bài giảng 

– Mục tiêu: đánh giá mức độ đạt được mục tiêu dạy học của người học 

– Nội dung: câu hỏi kiểm tra lý thuyết, kiểm tra thực hiện quy trình, kiểm tra sản 

phẩm thực hành 

– Dữ liệu số: câu hỏi kiểm tra/trắc nghiệm; tiêu chí đánh giá thực hiện quy trình; tiêu 

chí đánh giá sản phẩm thực hành. 

Ví dụ: 
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5. Tương tác giữa người học với hệ thống: Người học cung cấp hoặc phản hồi 

thông tin liên quan đến hoạt động học; người dạy phản hồi thông tin, hướng dẫn học 

tập cho người học; liên lạc giữa người dạy hoặc người hướng dẫn với người học trong 

suốt thời gian học tập với bài giảng. 

– Mục tiêu: cung cấp hoặc phản hồi thông tin cho người học 

– Nội dung: câu hỏi/nội dung tra lời; vấn đề thảo luận 

– Dữ liệu số: Forum/Chat/Comments. 

Các dữ liệu số này có thể cấu trúc thành mục riêng học tích hợp vào mục nội dung 

bài giảng 

6. Tài liệu tham khảo: Hệ thống tài liệu học tập điện tử (văn bản, hình ảnh và video) 

cung cấp cho người học tham khảo thêm ngoài bài giảng. 

– Mục tiêu: cung cấp tài liệu đọc thêm cho người học 

– Nội dung: tài liệu điện tử liên quan đến nội dung bài giảng 

– Dữ liệu số: file pdf/slide; hình ảnh/ videoclip. 

Các dữ liệu số này có thể cấu trúc thành mục riêng học tích hợp vào mục nội dung 

bài giảng 

 

 Cách làm chi tiết cho cấu trúc trên. Hãy xem các phụ lục trong tài liệu 

“Hướng dẫn sử dụng Google ClassRoom”. 


