
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN CẤU TRÚC
DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA NHẬN THỨC CỦA

NGƯỜI HỌC. 
TỔNG QUAN 
Xây dựng bài giảng cho các môn học trong khung chương trình đào tạo của nhà trường để hướng
tới mục tiêu giáo dục từ xa đóng vai trò rất quan trọng. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán là môn học
cơ sở trong khung chương trình đào tạo của nhà trường. Xây dựng bài giảng cho môn học này,
đáp ứng các chuẩn quy định để có thể tích hợp lên cổng thông tin của nhà trường là vấn đề cấp
thiết, cần làm.
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Xây dựng bài giảng điện tử đáp ứng được các yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy lấy sinh
viên làm trung tâm, phân phối thời lượng hợp lý cho từng phần.
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-           Phần lý thuyết: Đảm bảo cập nhật các kiến thức mới của môn học ở phạm vi trong nước
và thế giới; Các trang trình chiếu được thiết kế có hệ thống, đủ nội dung, minh họa các tiến trình
theo từng bước, làm rõ trọng tâm bài học và đảm bảo tính chính xác, tính giáo dưỡng, tính giáo
dục và phát triển.
-           Phần thảo luận: Có các câu hỏi và các hướng dẫn cơ bản để sinh viên tự tìm hiểu từ tài
liệu tham khảo và từ các nguồn thông tin khác nhằm nắm vững các kiến thức cơ bản và khai thác
nội dung bài học ở mức nâng cao.        
-           Phần thực hành: Cung cấp các bài tập thực hành theo từng chương với nội dung: Hiểu và
biết vận dụng các kiến thức trong chương để giải quyết các bài toán thực tế. Có kiểm tra đánh giá
-           Phần bài tập lớn: Cung cấp/ khuyến khích SV đề xuất các bài tập lớn để sinh viên đăng
ký làm theo nhóm. Bài tập lớn cần đảm bảo phần chung và phần riêng:
§  Phần chung: Nhằm rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm
Phần riêng: Nhằm đánh giá chính xác năng lực của từng người                                        
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Tìm kiếm, phân tích tổng hợp các kiên thức để xây dựng nội dung bài giảng và kế hoạch học tập
hợp lý
HIỆU QUẢ KTXH 
Bài giảng điện tử được tích hợp lên Website của nhà trường
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
Trường Đại học Công nghệ thông tin &Truyền thông


