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Tại sao phải viết đúng mục tiêu ?

Giới hạn nội dung dạy và học, hạn chế hiểu
sai/ hoặc hiểu mơ hồ
Cho phép GV và HS lựa chọn phương án “dạy
và học” tối ưu
Giúp thiết kế công cụ đánh giá đúng kết quả
học tập của người học
Định hướng cho người học biết mình sẽ được
đánh giá như thế nào
Dễ dàng trong giám sát và quản lý chất lượng
đào tạo
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Các cấp độ mục tiêu:

1. Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu chương trình

2. Mục tiêu trung gian: Mục tiêu môn học/  Mục

tiêu mô đun / Mục tiêu chương, phần

3. Mục tiêu cụ thể: Mục tiêu bài dạy
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AchievableAchievable
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đưđượợcc))Results-

oriented
(Định hướng
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S-M-A-R-T
(Tiêu chí của
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SpecificSpecific
((CôCô ththÓÓ))

Measurable
(Đo lường
được)

Geoffrey Petty: Geoffrey Petty: ““DD¹¹y y hhääcc ngngμμyy naynay””

SpecificSpecific
((CCụụ ththểể))
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Ba cấu phần của mục tiêu dạy học: 
(Robert F. Mager)

Xác định hành vi cuối người học phải
đạt được (sự thực hiện)
Mô tả các điều kiện cần có để đạt
hành vi cuối (bối cảnh)
Xác định tiêu chuẩn đánh gia ́ (tiêu chí 
và mức độ thực hiện cần đạt được)
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Một mục tiêu được viết tốt khi:

Bắt đầu bằng động từ hành động
Động từ hành động phải chỉ đúng năng lực
nhận thức, kỹ năng hoặc thái độ mà học viên
phải đạt được
Bao gồm đủ các thông tin:
– Sự thực hiện
– Điều kiện
– Tiêu chuẩn đánh giá
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Viết mục tiêu chương trình mô đun:
Ví dụ nghề: Trồng cây vải (Trình độ sơ cấp nghề)

Mục tiêu đào tạo:  Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng:
1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
Kiến thức:
- Trình bày được đặc điểm sinh trưởng, phát triển và yêu cầu ngoại cảnh của cây

vải; giải thích được cơ sở của các biện pháp tác động trong quá trình trồng, 
chăm sóc vải nhằm đạt hiệu quả kinh tế;

- Phân tích được khả năng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào quá trình sản xuất vải
phù hợp với điều kiện cụ thể tại trang trại của mình.

Kỹ năng:
- Lựa chọn được loại đất và thiết kế xây dựng được vườn trồng vải phù hợp với

điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu tại địa phương;
- Thực hiện được việc nhân giống, trồng, chăm sóc cây vải đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Phát hiện, nhận biết được các đối tượng sâu, bệnh hại chủ yếu và tiến hành được

các biện pháp phòng trừ có hiệu quả;
- Theo dõi và xác định được tình trạng sinh trưởng của cây vải; lựa chọn và thực

hiện được các biện pháp tác động nhằm điều tiết sinh trưởng của cây phù hợp
với điều kiện thổ nhướng, khí hậu và thời tiết tại địa phương;

1.3. Cơ hội việc làm:
• Tốt nghiệp khóa học, người học có khả năng làm việc tại các trang trại trồng vải 

ở địa phương hoặc tự xây dựng  vườn vải qui mô hộ gia đình.
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Mục tiêu mô đun: "Hàn điện cơ bản"; nghề "Hàn"

Học xong mô-đun này người học sẽ có khả năng:
Xác định chính xác chủng loại theo ký mã hiệu và quan sát thực tế với 
các loại loại que hàn thông thường, được sử dụng phổ biến.
Sử dụng hiệu quả và an toàn mọi dụng cụ, thiết bị hàn điện thông 
dụng.
Tự  điều chỉnh  các thông số Cường độ dòng đIện hàn (Ih), ĐIện áp 
hàn(Uh),Vận tốc hàn (Vh)  sai số không quá 5% , đảm bảo thời gian 
quy định với mọi mối hàn thông thường.
Gây và duy trì hồ quang cháy ổn định, ít bị ngắt khi hàn các mối hàn 
bằng thông thường.
Gá lắp  các mối ghép hàn đảm bảo đúng hình dáng kích thước và độ
cứng vững khi có bản vẽ , phiếu giao việc và phôi hàn.
Thực hiện các mối hàn đường thẳng, hàn chốt , hàn giáp mối, hàn gấp 
mép và hàn góc đảm bảo độ ngấu, chắc, ít biến dạng, khuyết cạnh, 
lẫn xỉ, vón cục, theo đúng yêu cầu của bản vẽ hoặc sản phẩm mẫu
Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động và vệ sinh môi trường không 
để xảy ra tai nạn cho người và thiết bị  khi được cung cấp đầy đủ các 
trang thiết bị phòng hộ lao động và vệ sinh công nghiệp.
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Viết mục tiêu bài lý thuyết:

Bài "Điện trở",  mô-đun "Linh kiện điện tử", nghề "Sửa 
chữa điện tử dân dụng" (ở trình độ thấp)

Mục tiêu thực hiện: Học xong bài này người thợ sửa chữa 
điện tử dân dụng tương lai sẽ có khả năng:

Nhận ra được tất cả các điện trở khác nhau có trong một 
tập hợp  lẫn lộn nhiều loại linh kiện điện tử khác nhau; 
sai số cho phép không được quá 1%.
Đọc được đúng trị số của bất kỳ linh kiện điện trở nào có
chỉ thị đo bằng các vạch mầu trong thời gian không quá
30 giây".
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VÝ dô: Môc tiªu bài lý thuyÕt; Bµi "§iÖn trë",  m«-®un 
"Linh kiÖn ®iÖn tö", nghÒ "Söa ch÷a ®iÖn tö d©n 
dông" (ë tr×nh ®é cao h¬n cã thÓ viÕt)

Häc xong bμi nμy ng−êi thî söa ch÷a ®iÖn tö
d©n dông t−¬ng lai sÏ cã kh¶ n¨ng:

X¸c ®Þnh ®−îc c¸c giíi h¹n trÞ sè ®iÖn trë tèi ®a 
vμ tèi thiÓu  cã thÓ g¸n cho mét vÞ trÝ l¾p ®iÖn trë
cña s¬ ®å m¹ch khuyÕch ®¹i ... ®¶m b¶o c¸c 
th«ng sè ®Çu ra cña m¹ch kh«ng thay ®æi
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Víết mục tiêu bài thực hành:

Kỹ năng: « Đo huyết áp", nghề « Điều dưỡng"

Mục tiêu: Học xong bài này "Người y tá tương lai có khả
năng :

Đo huyết áp của bệnh nhân thật (hoặc bệnh nhân giả
định) trong tua thăm bệnh thường lệ, trong thời gian 5 
phút. Trước hết phải nhận dạng đúng bệnh nhân; Kết quả
đo huyết áp phải trong phạm vi sai số +/_ 2 mmHg so với
kết quả đo của giáo viên; Huyết áp ngoài phạm vi bình
thường phải được báo ngay cho y tá trưởng; Kết quả đo
huyết áp phải được ghi rõ ràng trên phiếu bệnh nhân".
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Víết mục tiêu bài tích hợp:
Bài dạy: « Chiết cành", trong mô đun « Nhân giống cây 

con bằng phương pháp chiết"

Mục tiêu bài dạy: Học xong bài này học viên có khả năng:
• Trình bày được trình tự các thao tác chiết cành;
• Nêu được tác dụng của một số loại thuốc kích thích ra rễ 
đối với cành chiết;

• Chiết được cành cho 2-3 loài cây ăn quả theo đúng qui 
trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đã nêu trong phiếu 
“Tiêu chuẩn thực hiện công việc”. 
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Gợi ý: Sử dụng động từ khi viết mục tiêu

Mục tiêu nhận thức (Mức độ nhận biết):

- Nêu lên
- Trình bày
- Phát biểu
- Kể lại
- Liệt kê
- Nhận biết
- Chỉ ra
- Mô tả
- Định nghĩa
- Gọi tên
- …
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Gợi ý: Sử dụng động từ khi viết mục tiêu

Mục tiêu nhận thức (Mức độ thông hiểu):

- Xác định
- So sánh
- Phân biệt
- Phát hiện
- Phân tích
- Tóm tắt
- Đánh giá
- Cho ví dụ
- ….
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Gợi ý: Sử dụng động từ khi viết mục tiêu

Mục tiêu nhận thức (Mức độ vận dụng):

- Giải thích
- Chứng minh
- Liên hệ
- Vận dụng
- Xây dựng
- Giải quyết
- …
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Gợi ý: Sử dụng động từ khi viết mục tiêu

Mục tiêu kĩ năng:

– Viết được; Vẽ được; Đo được
– Lập được; Tính được
– Làm được
– Thực hiện được
– Tổ chức được
– Thu thập được
– Làm thí nghiệm
– Phân loại được
– …
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Gợi ý: Sử dụng động từ khi viết mục tiêu

Mục tiêu thái độ:

- Tuân thủ
- Tán thành/ đồng ý/ủng hộ
- Phản đối
- Hướng ứng
- Chấp nhận
- Bảo vệ
- Hợp tác
- ….
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Kết luận

• Viết Mục tiêu dạy học không phải là dễ, nhưng
cũng không quá khó đối với mỗi giáo viên.

• Cần hiểu rõ ý nghĩa của việc viết và sử dụng
mục tiêu dạy học;

• Cần rèn luyện thành thói quen sử dụng các mục
tiêu dạy học trong quá trình thiết kế và đánh giá
hoạt động dạy và học; 

• Sẽ mang lại những kết quả không ngờ trong quá
trình đào tạo!


