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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 

 GS.TS. Nguyễn Công Khanh 

 PGS.TS. Đào Thị Oanh 

 PGS.TS. Nguyễn Trọng Khanh 

 PGS.TS. Hồ Cẩm Hà 

 PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn 

 TS. Lương Thị Hồng Gấm 

 PGS.TS. Nguyễn Tuyết Nga 

 PGS.TS. Nguyễn Đức Minh 

 PGS.TS. Chu Cẩm Thơ 

 TS. Ngô Vũ Thu Hằng 

II.  Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học về giáo dục theo tiếp cận năng lực, đánh giá sự 

phát triển năng lực và phẩm chất của người học 

 Nghiên cứu cơ sở khoa học, quan điểm giáo dục theo tiếp cận năng lực 

 Nghiên cứu cơ sở khoa học, quan điểm đánh giá sự phát triển năng lực của người học 

 Nghiên cứu các lý thuyết hiện đại trong đánh giá sự phát triển năng lực của người học 

 Nghiên cứu thực tiễn (khảo sát thực trạng) về đánh giá HS tiểu học theo Thông tư 22 

2.2. Xây dựng và thử nghiệm chuẩn đánh giá các năng lực chung, các năng lực đặc thù 

(chuyên môn) của HS tiểu học theo chương trình GDPT mới (thông qua các môn học và 

hoạt động) 

 Xây dựng khung chuẩn đánh giá các năng lực chung của HS tiểu học theo chương 

trình GDPT mới  

 Xây dựng khung chuẩn đánh giá các năng lực đặc thù (chuyên môn)  của HS tiểu học 

theo chương trình GDPT mới (thông qua các môn học và hoạt động giáo dục) 

 Thử nghiệm khung chuẩn đánh giá các năng lực chung và các năng lực đặc thù 

(chuyên môn) của HS tiểu học theo chương trình GDPT mới 



2.3. Xây dựng và thử nghiệm khung chuẩn đánh giá các phẩm chất chủ yếu của HS tiểu 

học theo chương trình GDPT mới 

 Xây dựng khung chuẩn đánh giá các phẩm chất chủ yếu của HS tiểu học theo chương 

trình GDPT mới  

 Thử nghiệm khung chuẩn đánh giá các phẩm chất chủ yếu của HS tiểu học theo 

chương trình GDPT mới 

2.4. Xây dựng phương thức, quy trình đánh giá mức độ phát triển năng lực và phẩm chất 

HS tiểu học (dựa theo chuẩn đánh giá) 

 Phân Xây dựng các phương thức đánh giá mức độ phát triển năng lực và phẩm chất 

HS tiểu học  

 Xây dựng quy trình đánh giá mức độ phát triển năng lực và phẩm chất của HS tiểu học 

Thử nghiệm tính khả thi của các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện ở cơ sở GDMN, PT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

2.5. Xây dựng và thử nghiệm các bộ công cụ đánh giá các năng lực chung và các năng lực 

đặc thù (chuyên môn) của HS tiểu học (dựa theo chuẩn đánh giá) để thu thập thông 

tin/chứng cứ về sự phát triển năng lực của HS tiểu học 

 Xây dựng bộ công cụ đánh giá các năng lực chung của HS tiểu học (dựa theo chuẩn 

đánh giá)  

 Xây dựng bộ công cụ đánh giá các năng lực đặc thù (chuyên môn) của HS tiểu học 

(dựa theo chuẩn đánh giá) 

 Thử nghiệm bộ công cụ đánh giá các năng lực chung và bộ công cụ đánh giá các năng 

lực đặc thù (chuyên môn) của HS tiểu học (dựa theo chuẩn đánh giá) 

2.6. Xây dựng và thử nghiệm bộ công cụ đánh giá các phẩm chất chủ yếu của HS tiểu học 

(dựa theo chuẩn đánh giá) để thu thập thông tin/chứng cứ về sự phát triển nhân cách của HS 

tiểu học 

 Thiết kế bộ công cụ đánh giá các phẩm chất chủ yếu của HS tiểu học (dựa theo chuẩn 

đánh giá)  

 Thử nghiệm các công cụ đánh giá các phẩm chất chủ yếu của HS tiểu học theo chương 

trình GDPT mới 

2.7. Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn đánh giá sự phát triển năng lực và phẩm chất của HS 

tiểu học; Viết chuyên khảo đánh giá HS tiểu học theo năng lực 

 Biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn đánh giá sự phát triển năng lực và phẩm chất của HS 

tiểu học; Viết chuyên khảo đánh giá HS tiểu học theo năng lực 



 Thử nghiệm bộ tài liệu hướng dẫn đánh giá sự phát triển các năng lực và phẩm chất 

của HS tiểu học 

III.  Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo cơ sở lí luận khoa học, quan điểm giáo dục theo tiếp cận năng lực 

 Báo cáo cơ sở khoa học, quan điểm đánh giá sự phát triển năng lực của người học 

 Báo cáo về các lý thuyết hiện đại trong đánh giá sự phát triển năng lực của người học 

 Báo cáo Kết quả khảo sát thực trạng về đánh giá HS tiểu học 

 Bộ chuẩn đánh giá các năng lực chung (cốt lõi) của HS tiểu học theo chương trình 

GDPT mới 

 Bộ chuẩn đánh giá các năng lực chuyên môn của HS tiểu học theo chương trình GDPT 

mới (thông qua các môn học và hoạt động) 

 Bộ chuẩn đánh giá các phẩm chất của HS tiểu học theo chương trình GDPT mới 

 Quy trình, phương thức đánh giá mức độ phát triển năng lực và phẩm chất HS tiểu học 

 Bộ công cụ đánh giá các năng lực đặc thù (chuyên môn) của HS tiểu học (dựa theo 

chuẩn đánh giá). Sản phẩm này đã được thay thế theo nội dung mới điều chỉnh chuyển sang 

Xây dựng các khung chuẩn đánh giá: các năng lực chung cốt lõi, các phẩm chất chủ yếu 

(lớp 1-2) và các các năng lực đặc thù cho học sinh tiểu học khối lớp 1 

 Bộ công cụ đánh giá các phẩm chất chủ yếu của HS tiểu học (dựa theo chuẩn đánh giá) 

 Tài liệu hướng dẫn đánh giá sự phát triển năng lực và phẩm chất của HS tiểu học 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

 I. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

1 The Education Assessment 

Competence Structure of 

Primary Teachers in Vietnam. 

Nguyễn Công Khanh, 

Đỗ Thị Hường 

VNU Journal of 

Science: Education 

Research, 2018, Vol. 

34, No. 4 

2018 

2 Năng lực tự học và nghiên 

cứu về đánh giá GD của GV 

tiểu học: Thực trạng và những 

Nguyễn Công Khanh, 

Đỗ Thị Hường 

Tạp chí Khoa học 

giáo dục VN, 2018, số 

9 

2018 



yếu tố ảnh hưởng. 

3 Năng lực lựa chọn và xây 

dựng công cụ đánh giá: thực 

trạng và những vấn đề của 

giáo viên tiểu học. 

Nguyễn Công Khanh, 

Đỗ Thị Hường 

Tạp chí Khoa học 

ĐHSP Hà Nội, 2019, 

Vol. 64, Iss. 1 

2019 

4 Những vấn đề của học sinh 

tiểu học trong các mối quan 

hệ liên cá nhân. 

Nguyễn Công Khanh, 

Trần Thị Hà 

Tạp chí Khoa học 

ĐHSP Hà Nội, 2019, 

Vol. 63, Iss 9AB 

2019 

5 Đánh giá của phụ huynh học 

sinh về thực trạng năng lực 

giải quyết vấn đề của học sinh 

tiểu học. Kỷ yếu HT QT Tâm 

lý học: Tâm lý học và đạo đức 

nghề tâm lý học, 2019, p. 

531-542. 

Nguyễn Công Khanh, 

Trần Thị Hà 

NXB lao động và Xã 

hội, ISBN 978-604-

65-4417-3 

2020 

6 Thực trạng năng lực giải 

quyết vấn đề của học sinh lớp 

5. 

Nguyễn Công Khanh, 

Trần Thị Hà 

Tạp chí Khoa học 

ĐHSP Hà Nội, 2020, 

Vol. 65, Iss. 1 

2020 

7 Nhận thức của giáo viên về 

thực hiện quy định đánh giá 

học sinh tiểu học theo Thông 

tư 22 

Nguyễn Công Khanh, 

Đỗ Thị Hường, Trần 

Thị Hà 

VNU Journal of 

Science: Education 

Research, 2020, Vol. 

36, No. 1 

2020 

8 Nhận thức của cán bộ quản lí 

về thực hiện quy định đánh 

giá học sinh tiểu học theo 

thông tư 22 

Nguyễn Công Khanh, 

Trần Thị Hà, Nguyễn 

Vinh Quang 

Tạp chí Khoa học 

ĐHSP Hà Nội, 2020, 

Vol. 65, Iss. 7 

2020 

9 Năng lực giải quyết vấn đề 

trong quan hệ liên cá nhân 

của học sinh lớp 4. 

Nguyễn Công Khanh, 

Trần Thị Hà 

Tạp chí Tâm lý học, 

số 10, 10-2020 

2020 

10 Đánh giá thực trạng năng lực 

giải quyết vấn đề trong tương 

tác liên cá nhân của học sinh 

lớp 3 

Nguyễn Thị Mỹ Linh, 

Nguyễn Công Khanh 

Tạp chí Khoa học 

ĐHSP Hà Nội, 2021, 

số 4 

2021 



 II. Các bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS 

1 The Development of a Social 

Problem-Solving Test for 

Elementary School Students. 

Nguyễn Công Khanh, 

Trần Thị Hà, Nguyễn 

Thị Mỹ Linh 

Journal of Rational-

Emotive & Cognitive-

Behavior Therapy. 

2020. DOI: 

10.1007/s10942-020-

00360-5. 

ISI/SCOPUS(Q2) 

2020 

2 The Interpersonal Problem -

Solving Measure for 

Elementary School Students: 

Development and Preliminary 

Evaluation in a 3Th Student 

Sample. 

Nguyễn Công Khanh, 

Trần Thị Hà, Nguyễn 

Thị Mỹ Linh 

Journal of Rational-

Emotive & Cognitive-

Behavior Therapy. 

DOI: 10.1007/s10942-

020-00361-4. 

ISI/SCOPUS (Q2) 

2020 

3 Development and Preliminary 

Evaluation of the 

Interpersonal Problem-

Solving Inventory for 

Elementary School Students. 

Nguyễn Công Khanh, 

Trần Thị Hà, Nguyễn 

Thị Mỹ Linh, Nguyễn 

Nữ Tâm An 

British Journal of 

Educational 

Psychology. 2021. 

https://doi. 

org/10.1111/bjep.124

06. ISI/SCOPUS (Q1) 

2021 

5 Development and 

psychometric evaluation of 

the interpersonal problem-

solving inventory for 

Vietnamese elementary 

school students. 

Nguyễn Công Khanh, 

Đỗ Thị Thảo, Nguyễn 

Thị Mỹ Linh, Trần 

Thị Hà, Nguyễn 

Quang Vinh 

International Journal 

of School & 

Educational 

Psychology. 

https://doi.org/10.108

0/21683603.2021.194

5511. SCOPUS (Q2). 

2021 

 I.  Sách chuyên khảo    

 4 Sách chuyên khảo: Môi 

trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, th n thi n- l  luận, 

thực trạng và giải pháp   y 

dựng ở các cơ sở GDMN, PT 

đáp ứng y u cầu đổi mới giáo 

Nguyễn Thị Mỹ 

Trinh, Nguyễn Hồng 

Thuận (chủ biên), 

Nguyễn Thị Hoàng 

 ến, Nguyễn T ng 

L m, Nguyễn Thị Thu 

Nhà xuất bản Giáo 

dục 

2021 



dục Hà, Lương Minh 

Phương 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

Đào tạo 02 học viên cao học 

3.3.1. Tên Học vi n cao học 1: Đỗ Thị Minh Phương 

 T n luận văn/luận án: Biện pháp hỗ trợ giáo dục cho học sinh ADHD học hòa nhập ở 

trường tiểu học 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Công Khanh 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

3.3.2. Tên Học vi n cao học 2: Trần Thị Mạnh Linh 

 T n luận văn/luận án: Phối hợp nhà trường với cộng đồng trong bồi dưỡng kĩ năng 

đánh giá cho cha mẹ HS tiểu học Q cầu giấy, Tp Hà Nội 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Công Khanh 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh 

3.3.3. Tên Nghi n cứu sinh 1: Đỗ Thị Hướng 

 T n luận văn/luận án: Cấu trúc năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Công Khanh và PGS.TS. Nguyễn Thị 

Hiền 

 Cơ sở đào tạo NCS: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

3.3.4. Tên Nghiên cứu sinh 1: Trần Thị Hà 

 T n luận văn/luận án: Năng lực giải quyết vấn đề trong quan hệ liên cá nhân ở HS 

tiểu học 

 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Quốc Thành và PGS.TS. Nguyễn Công 

Khanh 

 Cơ sở đào tạo NCS: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

3.4. Hợp tác trong và ngoài nƣớc 

3.4.1. Hợp tác trong nước 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào 

tạo) xác nhận việc phối hợp, sử dụng kết quả của đề tài trong quá trình thực hiện công tác 

quản lý triển khai đánh giá HS tiểu học, cụ thể như sau: 



- Làm rõ cơ sở khoa học về giáo dục theo tiếp cận năng lực, đánh giá sự phát triển năng 

lực và phẩm chất của người học/học sinh nói chung, học sinh tiểu học nói riêng.  

- Đề tài này xây dựng được 9 khung chuẩn đánh giá phẩm chất chủ yếu, năng lực chung, 

năng lực đặc thù theo 3 cấp độ (tiêu chí, chỉ báo, biểu hiện hành vi cụ thể) của từng phẩm 

chất, từng năng lực chung, từng năng lực đặc thù của HS tiểu học theo chương trình giáo 

dục phổ thông mới.  

- Đề tài cũng   y dựng được 21 công cụ mẫu (các thang đo, trắc nghiệm, bảng kiểm) 

đánh giá các năng lực chung, phẩm chất chủ yếu d ng cho các đối tượng giáo viên, cha mẹ 

đánh giá HS, và HS tự đánh giá. Trong đó có 2 công cụ được các nhà nghiên cứu nước 

ngoài  in phép được thích nghi hóa, chuyển ngữ để d ng đánh giá HS tiểu học tại nước họ. 

Trong quá trình khảo sát, thử nghiệm các khung chuẩn, các bộ công cụ đánh giá, Đề tài 

đã nhận được sự hỗ trợ và phối hợp từ Vụ Giáo dục tiểu học, các sở/phòng giáo dục và các 

trường tiểu học trên toàn quốc để có được dữ liệu thống kê, thử nghiệm đáng tin cậy. 

3.4.2. Hợp tác quốc tế 

Trong khuôn khổ của đề tài này (không được cấp kinh phí cho hợp tác quốc tế), nhóm 

nghiên cứu đề tài đã sử dụng các mối quan hệ quốc tế sẵn có để tham khảo các tài liệu từ 

các trung t m đánh giá, các nhóm nghi n cứu của các trường ĐH dánh tiếng ở nước ngoài, 

qua bạn bè, đồng nghiệp là các chuyên gia WB, các GS/Ph.D ở các trường ĐH quốc tế… 

đồng thời xin họ tư vấn online hoặc qua email. Nhóm NC đã thu thập được kho tư liệu khá 

phong phú… nhóm đã cố gắng cùng nhau viết và gửi hàng chục bài báo KH cho các tạp chí 

QT uy tín (ISI/SCOPUS từ Q4-Q3… để học hỏi kinh nghiệm… rồi tự nâng cấp dần lên Q2) 

về xây dựng khung chuẩn đánh giá, các thang đo, trắc nghiệm cùng các dữ liệu nghiên cứu 

nhờ các chuy n gia QT đọc thẩm định, biên tập... (nhưng chỉ đồng   đăng tải ở Q2-Q1). 

Nhóm nghiên cứu đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ về phương pháp, kĩ thuật, công cụ và cả 

phần mềm xử lí phân tích số liệu… cả công cụ đã được chuẩn hóa để nhóm nghiên cứu 

tham khảo, đối sánh, thiết lập tính chuẩn về các đặc tính đo lường cho các bộ công cụ (thang 

đo, trắc nghiệm, bảng kiểm) đánh giá phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học trong bối 

cảnh trường học ở Việt Nam. Nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài đã trao đổi học hỏi và 

trưởng thành vượt bậc từ sự trợ giúp này (bằng chứng là có ít nhất 1 khung chuẩn đánh giá 

năng lực, 1 thang đo, 1 trắc nghiệm đã được các chuyên gia uy tín của quốc tế về đo lường 

và đánh giá giáo dục thừa nhận,  in phép được thích nghi, chuẩn hóa lại để có thể dùng cho 



HS bậc tiểu học ở tầm quốc tế (đ y được  em là động lực tinh thần rất lớn để nhóm nghiên 

cứu nỗ lực hết mình, nâng tầm giá trị kết quả nghiên cứu về đánh giá giáo dục để nhanh 

chóng hòa nhập quốc tế). 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1. Đóng góp về khoa học 

Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo đăng k  tại Thuyết minh đã được 

phê duyệt (13 sản phẩm là các báo cáo chuy n đề… ND5 và ND7 có điều chỉnh). Kết quả 

nghiên cứu của Đề tài đã được công bố qua 15 bài báo, cụ thể gồm: 04 bài báo trên tạp chí 

quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS (Q2-Q1); 09 bài báo trên các tạp chí trong nước 

uy tín thuộc danh mục Hội đồng đồng Giáo sư nhà nước; 02 bài đăng tr n kỷ yếu hội thảo 

quốc tế (vượt xa yêu cầu theo thuyết minh: chỉ là 6 bài báo, trong đó có 1 bài quốc tế 

SCOPUS). Trong quá trình nghiên cứu, Đề tài đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 

trình độ của đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu. Cụ thể, đề tài đã đào tạo 02 học viên 

thạc sĩ ngành Giáo dục đặc biệt và Giáo dục và Phát triển Cộng đồng của Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội (vượt yêu cầu theo thuyết minh: chỉ là 1). Đề tài được giao hỗ trợ đào tạo 

01 nghiên cứu sinh, thực tế đề tài đã hỗ trợ đào tạo được 02 nghiên cứu sinh và cả hai đều 

đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2020-2021 (vượt yêu cầu). 

4.2. Đóng góp thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cung cấp bức tranh thực trạng về đánh giá học sinh tiểu 

học theo Thông tư 22, làm cơ sở để cùng Vụ GD tiểu học xây dựng Thông tư 27 về đánh giá 

học sinh tiểu học đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới (2018).  

Đề xuất được các khung chuẩn đánh giá, các thang đo, các trắc nghiệm có tính chuẩn 

hóa d ng để đánh giá học sinh tiểu học ở Việt Nam. Do đó sẽ góp phần đánh giá được sự 

phát triển năng lực, phẩm chất của HS tiểu học ở Việt Nam một cách đáng tin cậy cho giáo 

viên, phụ huynh và chính các em học sinh. 

Viết được Tài liệu Hướng dẫn đánh giá sự phát triển năng lực và phẩm chất của HS tiểu 

học.  

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã phối hợp hết sức chặt chẽ với các cơ quan quản lý 

có li n quan để phối hợp nghiên cứu cũng như chuyển giao các kết quả nghiên cứu một cách 

kịp thời để có thể sử dụng trong thực tiễn công tác quản l  (thông tư 27 về quy định đánh 

giá học sinh tiểu học năm 2020). Những kết quả nghiên cứu đạt được là cơ sở khoa học hết 

sức quan trọng để nhóm nghiên cứu tham gia góp ý, tham vấn vào các họat động của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo trong các vấn đề li n quan đến giáo dục phổ thông bậc tiểu học. 



V.  Hiệu quả của Đề tài 

5.1. Hiệu quả kinh tế 

Kết quả nghiên cứu của đề tài là đề xuất được 9 khung chuẩn đánh giá phẩm chất, năng 

lực chung, năng lực đặc thù dùng làm công cụ tham chiếu khi đánh giá học sinh tiểu học. 

Đồng thời đã phát triển được 21 bộ công cụ mẫu (thang đo, trắc nghiệm) có độ tin cậy, độ 

giá trị/hiệu lực bảo đảm, đáp ứng tính chuẩn d ng cho các nhóm đối tượng là: GV, cha mẹ, 

HS, để đánh được sự phát triển phẩm chất, năng lực của HS tiểu học ở Việt Nam. Do đó sẽ 

góp phần đánh giá chất lượng GD bậc tiểu học theo CT GDPT (mới 2018) ở Việt Nam. 

5.2. Hiệu quả xã hội 

 Một là, đã tổ chức được 3 hội thảo quốc gia (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Huế) công bố các 

phương thức, quy trình, công cụ đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực phẩm 

chất: đưa ra các khung chuẩn đánh giá và các thang đo, trắc nghiệm đánh giá phẩm chất, 

năng lực của học sinh tiểu học để xin ý kiến góp ý. Hầu hết cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán 

tham dự rất ủng hộ các bộ công cụ này. 

 Hai là, Tài liệu hướng dẫn, các công cụ đánh giá (các khung chuẩn đánh giá, các bộ 

công cụ gồm các khung chuẩn đánh giá, các thang đo, trắc nghiệm đánh giá phẩm chất, 

năng lực của học sinh tiểu học đã được triển khai tập huấn cho tỉnh Lào Cai (hàng nghìn 

CBQL, GV cốt cán của tất cả các trường tiểu học trong tỉnh), cho Hà Nội (trên 4000 CBQL, 

GV cốt cán của tất cả các trường tiểu học thuộc 30 quận huyện của HN), cho Thừa thiên 

Huế (hàng trăm CBQL, GV cốt cán của một số trường tiểu học của Thừa Thiên Huế)… 

 Ba là, đề xuất cơ sở khoa học, góp phần xây dựng, hoàn thiện Thông tư 27 về quy định 

đánh giá học sinh tiểu học theo CT GDPT mới (Bộ GD&ĐT ban hành 04/9/2020). 

Các sản phẩm của Đề tài đã được Vụ Giáo dục Tiểu học tiếp nhận, sử dụng (có xác nhận 

bằng văn bản về việc tiếp nhận và ứng dụng kết quả nghiên cứu). 

 


