
  
 

MỤC TIÊU CỦA KỲ THI 
COMPTIA CTT+ CERTIFICATION 

MÃ KỲ THI: TK0-201, TK0-202, TK0-203 

GIỚI THIỆU VỀ KỲ THI: 

Chứng chỉ “CompTIA CTT+” là một chứng chỉ liên ngành cấp cho những giảng viên nhằm đạt được các tiêu chuẩn 
xuất sắc trong lĩnh vực giảng dạy. CTT+ nhắm đến tất cả giảng viên chuyên nghiệp và có thể áp dụng cho các khóa 
đào tạo kỹ thuật hoặc phi kỹ thuật. 

Thí sinh có thể thi chứng chỉ “CompTIA CTT+” theo hướng dẫn như sau: 
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. Thi chứng chỉ CompTIA CTT+ dành cho vị trí giảng viên lớp học thực tế 
Hoàn thành bài kiểm tra “CompTIA CTT+ Essentials (TK0-201)” và nộp một video về giảng dạy ở lớp học thực tế 
(TK0-202) để được đánh giá và chấm điểm. 

. Thi chứng chỉ CompTIA CTT+ dành cho vị trí giảng viên lớp học ảo 
Hoàn thành bài kiểm tra “CompTIA CTT+ Essentials (TK0-201)” và nộp một dĩa CD/ DVD về giảng dạy ở lớp học 
ảo (TK0-203) để được đánh giá và chấm điểm. 

. Thi chứng chỉ CompTIA CTT+ dành cho vị trí giảng viên lớp học thực tế và lớp học ảo 
Hoàn thành bài kiểm tra “CompTIA CTT+ Essentials (TK0-201)” và nộp một video về giảng dạy ở lớp học thực tế 
(TK0-202) và CD/DVD về giảng dạy ở lớp học ảo (TK0-203) để được đánh giá và chấm điểm. 

THÔNG TIN KỲ THI 

Kỳ thi bắt buộc Chứng chỉ CTT+ TK0-201 và Giảng viên lớp học thực tế TK0-202 hoặc 
Giảng viên lớp học ảo TK0-203 

Số lượng câu hỏi TK0-201: 95 

TK0-202/203: Không xác định 

Trắc nghiệm Loại câu hỏi 

Thời gian thi TK0-201: 90 phút 

TK0-202/203: 17 đến 22 phút (theo hướng dẫn) 

Kinh nghiệm ít nhất từ 6 đến 12 tháng về giảng dạy 

TK0-201: 655 

Kinh nghiệm đề xuất 

Điểm đậu 

TK0-202/203: 36 

MỤC TIÊU KỲ THI (LĨNH VỰC) 

Bảng dưới đây liệt kê các lĩnh vực được đánh giá trong kỳ thi này và mức độ kiến thức. 

LĨNH VỰC TỶ LỆ PHẦN TRĂM CỦA BÀI THI 
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.0 Kĩ năng soạn giáo án 13% 

14% 

10% 

45% 

18% 

100% 

.0 Phương pháp và cách thức để truyền đạt thông tin 

.0 Kĩ năng giao tiếp và tạo sự tin cậy 

.0 Tổ chức học nhóm hiệu quả 

.0 Đánh giá kết quả đào tạo 

Tổng cộng 


