
KẾ HOẠCH 

Đánh giá thí điểm nghề Phay vạn năng 

bậc trình độ 3 theo tiêu chuẩn Nhật Bản 

 

Lịch trình Nội dung Tài liệu 

Ngày 23/02 

8:30 – 16:30 

Đánh giá thí điểm kỹ năng nghề 

 Kiểm tra và chuẩn bị công cụ, dụng cụ đo 

lường 

 Kiểm tra tài liệu thử nghiệm 

 Xác định việc thành lập nhóm và phân 

chia vai trò của người đánh giá 

 Xác nhận vai trò và công việc 

 Lập thời gian biểu cho bài kiểm tra thực 

hành 

 Thiết lập địa điểm thử nghiệm và bố trí 

thiết bị 

 Đề thi thực hành phay 

bậc 3 

 Quy trình thực hiện 

kiểm tra thực tế 

Ngày 24/02 

8:30 – 16:30 

Đánh giá thí điểm kỹ năng nghề 

8:00 Tiếp nhận 

8:30 – 8:50  Khai mạc 

9:00 – 10:00 Thi lý thuyết phay vạn năng 

10:15 – 11:45 Luyện tập, làm quen thực hành 

trên máy, chấm điểm lý thuyết 

13:00 - 16:10 Thi thực hành (Lần 1:3 người) 

16:10 – 16:30 Vệ sinh/làm sạch, kiểm tra/sắp 

xếp dụng cụ 

 Đề thi môn phay bậc 3 

 Bảng trả lời 

 Đề thi thực hành 

 Quy trình thực hiện 

kiểm tra thực tế 

 Biểu mẫu chấm điểm 

thái độ làm việc 

 Giấy đo thời gian làm 

việc 

Ngày 25/02 

8:30 – 16:30 

Đánh giá thí điểm kỹ năng nghề 

8:00 Xác nhận công việc (bao gồm điều 

chỉnh điểm 0 của dụng cụ đo) 

8:15 – 11:30  Thi thực hành (Lần 2: 3 người) 

11:30 – 12:00 Vệ sinh/làm sạch, kiểm tra/sắp 

xếp dụng cụ 

13:00 – 16:00 Thi thực hành (Lần 3: 3 người) 

16:10 Dọn dẹp, vệ sinh máy 

 Đề thi thực hành 

 Quy trình thực hiện 

kiểm tra thực tế 

 Biểu mẫu chấm điểm 

thái độ làm việc 

 Giấy đo thời gian làm 

việc 

Ngày 26/02 

8:30 – 16:30 

Đánh giá thí điểm kỹ năng nghề 

 Công việc đo lường và cho điểm 

 Làm bảng kết quả thử nghiệm và tạo 

bảng kết quả thử nghiệm 

 Quy trình chấm điểm 

kiểm tra thực tế 

 Giấy chấm điểm 

 Bảng tóm tắt kết quả 

kiểm tra 

 


