
TIÊU CHUẨN 10 – NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN 

 

Các hành động nâng cao năng lực của giảng viên trong việc cung cấp các trải nghiệm học tập 

tích hợp, trong việc sử dụng các phương pháp học tập trải nghiệm chủ động, và trong việc đánh giá học 

tập của sinh viên 

 Mô tả: Một chương trình CDIO hỗ trợ cho giảng viên nâng cao năng lực của họ trong các trải 

nghiệm học tập tích hợp (Tiêu chuẩn 7), học tập chủ động và trải nghiệm (Tiêu chuẩn 8), và trong việc 

đánh giá học tập của sinh viên (Tiêu chuẩn 11). Đặc điểm và phạm vi của các thực hành phát triển 

giảng viên sẽ thay đổi theo các chương trình và các trường. Các ví dụ về các hành động nâng cao năng 

lực của giảng viên bao gồm: hỗ trợ cho giảng viên tham gia vào các chương trình phát triển bên trong 

và bên ngoài trường, tổ chức các diễn đàn để chia sẻ ý kiến và những thông lệ thực hành tốt nhất, và 

nhấn mạnh vào việc xem xét thành tích và tuyển dụng dựa vào các phương pháp giảng dạy hiệu quả. 

 Cơ sở lý luận: Nếu giảng viên được yêu cầu phải giảng dạy và đánh giá theo những cách 

thức mới, như đã mô tả trong các Tiêu chuẩn 7, 8, và 11, thì họ cần có được những cơ hội để phát triển 

và nâng cao những năng lựcnày. Nhiều trường đại học có các chương trình và dịch vụ phát triển có thể 

sẽ sẵn lòng hợp tác với giảng viên trong các chương trình CDIO. Bên cạnh đó, nếu các chương trình 

CDIO muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của giảng dạy, học tập và đánh giá, họ cần phải cam kết những 

nguồn lực đầy đủ để giảng viên có thể phát triển trong những lĩnh vực này. 

 Minh chứng: 

- Đa số giảng viên có năng lực về các phương pháp giảng dạy, học tập, và đánh giá, ví dụ, 

thể hiện qua quan sát và các bản tự báo cáo. 

- Có sự chấp thuận của trường về giảng dạy hiệu quả trong chính sách và thực hành đánh giá 

giảng viên và tuyển dụng. 

- Có cam kết các nguồn lực cho sự phát triển những kỹ năng này cho giảng viên. 


