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Stt Tên học phần Lớp học được 

triển khai 

Thời gian 

thực hiện  

(HKI/HK II) 

Phương pháp giảng dạy tích cực  

được áp dụng 

1 Đánh giá cảm quan 

thực phẩm 

 

53 CTP1 HKI  Tên gọi của phương pháp:  

 Thuyết giảng, thảo luận nhóm, PP dạy học dựa trên vấn đề/tình huống,  

 Hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm để xử lý số liệu cảm quan một cách hiệu 

quả để xử lý số liệu (Excel, SPSS) 

 Sắm vai trong thực hành tại PTN 

 Mô tả cách thức triển khai:  

Hoạt động của giảng viên:  

- Thuyết giảng; chuẩn bị câu hỏi thảo luận; ra đề bài tập tình huống dựa vào thực tiễn sản xuất; 

hướng dẫn, làm trọng tài trong quá trình thảo luận và giải quyết bài tập tình huống, đánh giá kết 

quả cuối cùng;  

- Hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm Excel, SPSS 16.0 để xử lý số liệu 

- Hướng dẫn , giám sát SV sắm vai các vai trò khác nhau khi thực hành ở PTN. 

- Kết thúc môn học lấy ý kiến phản hồi từ SV về phương pháp giảng dạy được áp dụng cho học 

phần. 

Hoạt động của sinh viên: 

- Nghe giảng; thực hiện thảo luận; làm bài tập tình huống và trình bày kết quả trước lớp, SV 

khác sẽ chất vấn làm rõ vấn đề. 

- Tìm kiếm, sưu tầm tài liệu chuẩn bị tổng hợp  được các nội dung cốt lõi để có nhiều trao đổi 



súc tích, sâu sắc trong khi trình bày, thảo luận. 

-  Đánh giá chéo giữa các nhóm SV với nhau về bài trình bày của SV trước lớp để rèn luyện tính 

tích cực, chủ động và khả năng phân tích, đánh giá cho SV. 

- Thực hành xử lý số liệu bằng Excel, SPSS trên máy tính cá nhân từ đó so sánh tính tiện ích của 

từng phần mềm cho việc xử lý các số liệu cảm quan 

- Phản hồi vào phiếu đánh giá hiệu quả của PPGD mà GV áp dụng trong quá trình dạy - học học 

phần. 

 Tỷ lệ thời lượng áp dụng (so với thời lượng HP): 70 

 Những điểm mới so với trước đây:  

 GV yêu cầu sinh viên làm việc nhiều hơn bên cạnh sự giúp đỡ , bên cạnh đó GV cũng cung 

cấp chia sẻ tài liệu cho sinh viên bằng email và trên trang web cá nhân, giới thiệu và hướng 

dẫn tìm tài liệu từ các nguồn khác: thư viện, internet... Nên SV dễ tiếp cận tài liệu và làm 

việc hiệu quả. 

 Sử dụng đa dạng phần mềm xử lý số liệu để SV thuận tiện phục vụ cho công việc sau khi tốt 

nghiệp ra trường. 

 Dự kiến hiệu quả mang lại: 

 SV phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo. rèn luyện được kỹ năng phân tích, đánh 

giá vấn đề 

 SV tự tin trong lựa chọn, huấn luyện cảm quan viên, tổ chức buổi thử cảm quan, cũng như xử 

lý các số liệu thu được bằng phần mềm một cách hiệu quả để có thông tin hữu ích cho nhà 

sản xuất. 

 SV yêu thích học phần vì được giải quyết những tình huống gắn liền thực tế sản xuất thực 

phẩm 
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Lưu ý:  - GV có thể đăng ký đổi mới PPGD và/hoặc PPKTĐG. 

- File đăng ký được GV gửi đến Trưởng BM, bản in có chữ ký của GV và Trưởng BM được gửi đến Phòng ĐBCL&KT. 


