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Tại sao lại sử dụng Thực tế Ảo (VR) trong
đánh giá năng lực?

Học sinh hoặc giáo viên 
không cần phải đến nơi 

làm việc

Trải nghiệm giống như 
ngoài đời thực - cho 

phép đánh giá đáng tin 
cậy

Đánh giá từ xa và tự
động, thu thập và báo

cáo dữ liệu

Có thể dễ dàng tạo ra
các nhiệm vụ và những

thay đổi đối với môi 
trường 
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Môi trường VR phản ánh nơi làm việc trên thực tế

 Không gian làm việc thực tế, đồ nội thất, thiết bị và máy móc được mô phỏng dưới dạng 3D
 có thể sử dụng các mô hình 3D hiện có, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc

 Các hoạt động và nhiệm vụ cần hoàn thành trong môi trường VR là:
 được thiết kế dựa trên quy trình thực tế của công việc
 được thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp chính xác và các công cụ/thiết bị được mô hình hóa

 Bảng điều khiển hoặc công cụ thực có thể được sửa đổi để được sử dụng giống như giao diện người dùng
(thay vì sử dụng thiết bị điều khiển VR chuẩn)
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Quy trình đào tạo và đánh giá VR

5
Phân quyền
và đăng ký
Học sinh được 
cấp một ID và 
mật khẩu để
vào một môi 
trường ảo cụ 

thể.

Định hướng và 
đào tạo

Môi trường mô 
phỏng với kết quả 

học tập theo 
chương trình quốc 
gia được đưa vào

làm nhiệm vụ.

Đánh giá năng lực
Thể hiện kiến 

thức, kỹ năng và 
năng lực cần thiết 
trong môi trường 

VR.

Phân tích
Một báo cáo so sánh 

giữa yêu cầu và 
thành tích của học 
sinh. Đề xuất xếp

hạng học sinh thông 
qua một hệ thống

chấm điểm tích hợp.

1 2 3 4
Đánh giá
cuối cùng

Học tập dựa trên công 
việc cùng với bằng 
chứng bổ sung, kết

hợp với báo cáo VR để 
đánh giá cuối mô-đun.
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 Nội dung VR mô phỏng
 Môi trường VR để đào tạo và đánh giá năng lực theo kết quả học tập của chương 

trình GDNN quốc gia và các nhiệm vụ trong công việc thực tế

 Nền tảng/HTQLHT giống như giao diện người dùng
 Cần thiết để vận hành thành thạo các môi trường VR (không bắt buộc)

 Thiết bị
 Máy tính có đủ năng lực tính toán
 Tai nghe VR, các trạm gốc và bộ điều khiển
 Monitor

 Địa điểm thực hiện
 Đủ chỗ để học sinh di chuyển an toàn khi hoạt động trong môi trường VR (tối thiểu 2 x 2 m)

 Phòng theo dõi/ truy cập từ xa
 Giáo viên / người đánh giá cần nhìn vào không gian ảo để đánh giá hoặc giám sát trong trường hợp sử dụng đánh giá tự động

 Xác minh học sinh
 Để đánh giá từ xa, học sinh cần được xác định bằng kỹ thuật số / trực quan một cách đáng tin cậy

 Khóa học từ xa tích hợp
 Có thể bổ sung nội dung đào tạo để hỗ trợ tập huấn thực hành VR

Yêu cầu để thiết lâp VR độc lập

Omnia Education Partnerships Ltd



 Nội dung mô phỏng VR
 Môi trường VR để đào tạo và đánh giá năng lực tuân theo kết quả học tập của 

chương trình GDNN quốc gia và các nhiệm vụ trong công việc thực tế

 Nền tảng/HTQLHT giống như giao diện người dùng
 Needed to operate the VR –environments fluently (not compulsory)

 Thiết bị
 Máy tính có đủ năng lực tính toán
 Tai nghe VR, các trạm gốc và bộ điều khiển
 Monitor

 Địa điểm thực hiện
 Đủ chỗ để học sinh di chuyển an toàn khi hoạt động trong môi trường VR (tối thiểu 2 x 2 m)

 Phòng theo dõi/ truy cập từ xa
 Giáo viên / người đánh giá cần nhìn vào không gian ảo để đánh giá hoặc giám sát trong trường hợp sử dụng đánh giá tự động

 Xác minh học sinh
 Để đánh giá từ xa, học sinh cần được xác định bằng kỹ thuật số / trực quan một cách đáng tin cậy

 Khóa học từ xa tích hợp
 Có thể bổ sung nội dung đào tạo để hỗ trợ tập huấn thực hành VR

Thiết lập một trung tâm đào tạo và đánh giá VR

©ADEOy

https://www.youtube.com/watch?v=wstftPY 
URx0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=wstftPYURx0&feature=youtu.be


Làm quen với đánh giá VR

 Học sinh cần có ID và mật khẩu để truy cập vào hệ thống
 Trong trường hợp môi trường VR được tích hợp với HTQLHT hoặc một

nền tảng khác, việc trao quyền cho người dùng sẽ do hệ thống này
thực hiện 

 Tài khoản của người dùng bao gồm thông tin về khóa học và
các môi trường VR mà học sinh được quyền tiếp cận

 Trong trường hợp người đánh giá sử dụng chức năng đánh 
giá tự động hoặc truy cập từ xa, cần xác minh học sinh bằng 
kỹ thuật số và / hoặc trực quan
 Ở một số quốc gia, ID số hoặc các phương pháp nhận dạng kỹ thuật số khác có thể được sử dụng, 

hoặc cũng có thể kiểm tra trực quan thẻ ID. Cần phải kết nối video trực tiếp đến địa điểm đánh 
giá.

 Khi người đánh giá có mặt tại chỗ trong quá trình phân quyền cho người dùng thể
hiện năng lực VR, người đánh giá có thể thực hiện việc xác minh và truy cập vào 
hệ thống bằng cách thủ công.
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Đào tạo trước khi đánh giá về môi trường VR

 Trước khi bước vào giai đoạn đánh giá, có thể sử dụng các môi trường VR tương
tự để tiến hành đào tạo

 Lợi thế của việc sử dụng VR là tương tự, thậm chí ở quy mô lớn hơn
 không có sự gián đoạn các quy trình tại nơi làm việc
 không có rủi ro về an toàn hoặc rủi ro gây ra thiệt hại
 Số lần lặp lại "không giới hạn"

 Khoảng thời gian định hướng trước buổi đánh giá là thời gian tối thiểu đối 
với tất cả học sinh và đặc biệt nếu được sử dụng cho RPL

 Môi trường đào tạo VR hiện có có thể được sử dụng để đánh giá nếu người đánh 
giá đang ở tại chỗ hoặc có thể được đơn vị cung cấp dịch vụ VR điều chỉnh để 
đánh giá tự động
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Đánh giá năng lực - sử dụng VR

 Các hoạt động và nhiệm vụ học sinh phải hoàn thành trong môi trường VR là:
 ((ở cấp quốc gia Phần Lan) các yêu cầu năng lực và kết quả học tập dựa trên chương trình giảng dạy 
 được xếp hạng để thu thập dữ liệu đánh giá tự động (số điểm cho việc hoàn thành/ không hoàn thành hoặc 

thiếu một nhiệm vụ)
 được thiết kế dựa trên quy trình thực tế của công việc
 được thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp, công cụ và thiết bị chính xác 

 Năng lực có thể được đánh giá
 bằng cách theo dõi học sinh trình diễn kỹ năng tại chỗ như tại nơi làm việc
 bằng cách theo dõi từ xa phần trình diễn kỹ năng của học sinh viên trong môi trường VR
 thực hiện tự động bằng cách đếm điểm số của các nhiệm vụ trong môi trường VR

 Người đánh giá có thể truy cập:
 để xem môi trường VR qua một màn hình tại chỗ
 với hình đại diện (avatar) trong không gian ảo nếu có chế độ nhiều người tham gia
 từ xa thông qua phát video trực tiếp của cả môi trường VR và không gian trình diễn
 để xem dữ liệu đánh giá và báo cáo đánh giá được tạo tự động
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Phân tích và báo cáo kết quả đánh giá tự động

 Trong hệ thống đánh giá VR tự động, báo cáo về các nhiệm vụ đã thực hiện thành 
công/ không thành công/ không thực hiện được tạo tự động

- Người đánh giá theo dõi phần trình diễn phải ghi chép và chuẩn bị báo cáo bằng
cách thủ công

 Đề xuất xếp hạng dựa trên tổng điểm được tính tự động bằng cách cộng điểm của 
từng nhiệm vụ

- Việc chấm điểm truyền thống do người đánh giá thực hiện thường dựa trên quan 
điểm rộng hơn

 Dữ liệu đánh giá tự động được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và có thể được truy 
xuất cho mọi ID người dùng

 Các báo cáo cũng có thể được in ra hoặc xem lại trên màn hình
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Đánh giá cuối cùng và xếp hạng

 Hiện giờ hệ thống GDNN ở Phần Lan không coi đánh giá VR tự động là phương 
pháp đánh giá duy nhất

 Báo cáo đánh giá VR và đề xuất xếp hạng được đưa vào dữ liệu đánh giá cùng 
với các bằng chứng khác về năng lực

 Quyết định đánh giá cuối cùng cần được đưa ra bởi 02 đánh giá viên đại diện cho 
đơn vị lao động và đơn vị đào tạo

 Ngoài ra, quy trình cũng bao gồm kết quả tự đánh giá của học sinh 
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Tóm tắt – sử dụng VR trong đánh giá năng lực
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Công cụ mô phỏng VR cho GDNN

Trình mô phỏng và các tập huấn ảo hoạt động trên nền tảng Isoveli của ADE. Nền tảng này chạy trên hệ 
điều hành Windows 10. Để sử dụng trình mô phỏng Htc Vive hoặc thiết bị VR tương tự, cần có 02 cần 
điều khiển APEM HF45S10U và hệ thống bàn đạp và vô lăng Thrustmaster T300 RS PC
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