
LỊCH TRÌNH CỤ THỂ MÔN CẤU TẠO NHẬP MÔN KIẾN TRÚC 

STT Tên phân đoạn Mục tiêu phân đoạn Nội dung phân đoạn Phương pháp học tập, phương thức và phương tiện làm việc Phương pháp  
kiểm tra đánh giá Tập trung (trực diện) Từ xa (trực tuyến) 

1 Chương I: Những vấn đề 
cơ bản vế cấu tạo công 
trình kiến trúc 

Trang bị những kiến thức 
cơ bản về các bộ phận cấu 
tạo nên công trình kiến trúc 
 
Cùng với việc tiếp thu kiến 
thức các học phần kỹ thuật 
liên quan, hình thành kỹ 
năng vận dụng các nguyên 
lý cấu tạo kiến trúc trong 
thiết kế sáng tác kiến trúc 
và triển khai thiết kế kỹ 
thuật thi công công trình 
phù hợp với điều kiện thực 
tiễn xây dựng. 
 

-  Khái niệm chung 
 ục đ ch và  êu cầu 
Phương châm thiết  ế 
Các  ếu t  ảnh hư ng đến 
giải pháp cấu tạo  iến tr c 
Phân  oại các bộ phận c a 
c ng tr nh 
Phân  oại nhà th o vật  iệu 
-  Khái niệm về kết cấu chịu 
lực 
 êu cầu chung về  ết cấu 
chịu  ực 
Phân  oại  ết cấu chịu  ực 
-  Hướng dẫn bài tập cá 
nhân và bài quiz 

  
M  tài nguyên trên hệ th ng  
Hướng dẫn kết n i, làm quen 
hệ th ng và thực hiện bản cam 
kết đầu khóa  
Giới thiệu môn học và phương 
pháp học tập, hình thức bài 
tập cá nhân, bài tập nhóm 
 
Buổi 1 : Khai giảng 
Họp đồng bộ 
Khai giảng, hướng dẫn đầu 
khóa, làm quen nhóm 
Tạo diễn đàn thảo luận và 
phòng họp trực tuyến phân 
biệt theo nhóm  

 

 
Bài tập Quiz (30%)  
Nội dung ôn tập : 
Chương 1 
 
 
Bài tập cá nhân 
(30%)  

Nội dung ôn 
tập : Chương 1 
 
Bài tập nhóm 
(40%)  
Hình thức: bài 
tập nhóm thực 
hiện bằng các 
hoạt động hợp 
tác  trực tuyến 
 
Nội dung ôn 
tập : Chương 2 
 
Yêu cầu và tiêu 
ch  đánh giá: 
mỗi nhóm nộp 1 
tập bản vẽ theo 
thời gian quy 
định 
 
 
 

  

2 Chương II : Cấu tạo Cầu 
thang 

Trang bị những kiến thức 
cơ bản về các bộ phận cấu 
tạo c a cầu thang và 
nguyên tắc liên các bộ phận 
c a cầu thang  
 
Rèn luyện cho học viên kỹ 
năng t m tài  iệu, tự học, kỹ 
năng thiết kế và thể hiện sơ 
bộ bản vẽ thi công cầu 
thang. 

- Vị trí, tác dụng và đặc điểm 
- Phân loại cầu thang 
- Cấu tạo cầu thang 
- Hướng dẫn thực hiện bài 
tập nhóm 
 

 Buổi 2 
Họp đồng bộ 
Hướng dẫn thực hiện bài tập 
nhóm 
Công b  kết quả theo dõi hoạt 
động trực tuyến buổi 1 

3 Tổng kết  - Công b  kết quả học tập  Buổi 3 
Họp đồng bộ 
Tổng kết, rút kinh nghiệm, kết 
thúc khóa học 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Tuần Buổi Ngày Thời gian Nội dung  Hoạt động cá nhân  Hoạt động nhóm 

0 0   Đăng  ý và hoàn thành bản 
cam kết đầu khóa 

Hoàn thành chứng chỉ : 
Hướng dẫn sử dụng cho học 
viên 

 

1 1 Thứ 6 
19/3/2021 

14g30-
15g30 

Họp đồng bộ 
Khai giảng, hướng dẫn đầu 
khóa, làm quen nhóm 
Tạo diễn đàn thảo luận và 
phòng họp trực tuyến phân 
biệt theo nhóm 

 Bầu trư ng nhóm  
Th ng nhất hình thức làm việc 
Kế hoạch hoạt động nhóm 

2 2 Thứ 4 
24/3/2021 

14g30-
15g30 

 Họp đồng bộ 
Hướng dẫn thực hiện bài tập 
nhóm 
Công b  kết quả theo dõi hoạt 
động trực tuyến buổi 1 

Hoàn thành bài tập quiz và bài 
tập cá nhân 

Thảo luận nhóm 

       

3 3 Thứ 4 
31/4/2021 

14g30-
15g30 

Họp đồng bộ 
Tổng kết, rút kinh nghiệm, kết 
thúc khóa học 

Công b  kết quả học tập cá 
nhân 

Công b  kết quả học tập nhóm 

       

  


