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Phiếu đánh giá 
chất lượng học 

 
Đánh giá cho: 
Tiêu chuẩn 1: 

 

Chỉ tiêu 2:  
học sinh thể hiện tốt các kỹ  
năng diễn tập và phối hợp 

 
 
 

Tên:___________________________________ 
 

 

 

 

CANTUS 
 
 
 
 

Ca Đoàn Trường Trung Tọc Tigard 
Tigard, Oregon 

 



Tiêu chuẩn đánh giá 
Chỉ tiêu 2:  
học sinh thể hiện tốt các kỹ năng diễn tập 
và phối hợp 
 

Phương pháp đánh giá 
Trong lớp:  đánh giá cá nhân và tụ kiểm 
Khi trình diễn:  đánh giá tập thể và/hoặc đánh  
 giá cá nhân 
 
Thế nào là các kỹ năng  
diễn tập và phối hợp: 
Kỹ năng phối hợp tốt là khi  
học sinh có thể sử dụng các kỹ năng cơ bản khi 
hoạt động trong lớp và khi trình diễn, qua đó thể 
hiện quyết tâm học và tinh thần đoàn kết. 
 

Các kỹ năng và phẩm chất cơ bản: 
 
• CHĂM CHỈ: Tập trung, vâng lới, ngồi đúng  

chỗ, có đầy đủ dụng cụ học tập trên tay (nhạc,  
bút chì). 
 

• HOẠT BÁT: Chăm chú nghe giảng, hỏi khi có  
thắc mắc, bảo quản tốt dụng cụ học tập. 
 

• CÓ TRÁCH NHIỆM: Biết lắng nghe, góp ý xây  
dựng đúng nơi đúng lúc. 
 

• ĐÁNG TIN: Đến lớp và trình diễn đều đặn.  
Bảo quản tốt đồng phục. 

Điểm tự kiểm: 
 

5  Xuất xắc (A) 
Có tinh thần tự lập, biết sử dụng các kỹ năng 
của mình khi học, đặc biệt đối với những bài hát 
mới và lạ.. 

 
 
 
 

4 Tiên tiến (B) 
Có tinh thần tự lập và sử dụng các kỹ năng của 
mình, nhưng vẫn còn mắc một số lỗi. 

 
 
 
 

3  Trung bình (C)  
Cần được nhắc nhở để thể hiện các kỹ năng khi  
học. 

 
 
 
 

2 Dưới trung bình (D) 
Học sinh không chú ý và cần được nhắc nhở  
nhiều. 

 
 
 
 

1 Không đạt (F) 
Học sinh không thể hiện được những chỉ tiêu  
nêu trên.  

 
 


