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THUYẾT MINH1 
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP QUỐC GIA 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài:  
Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực đáp 
ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 

1a. Mã số của đề tài:  
 KHGD/ 16-20. ĐT.016 

2 Loại đề tài: 
Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu 
phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt 
Nam”. Mã số của Chương trình:   KHGD/16-20 

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

(từ tháng 11/năm 2017 đến tháng 10 /năm 2019) 

4 Kinh phí thực hiện: 
Tổng kinh phí:   3.250 (triệu đồng), trong đó: 
- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 3.250 triệu đồng 
- Từ nguồn tự có của tổ chức 
- Từ nguồn khác: ... 

5 Phương thức khoán chi: 

 □ Khoán đến sản phẩm cuối cùng 

  □ Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí khoán: 3.250 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 0 triệu đồng 

6 Chủ nhiệm đề tài: 
  Họ và tên:  Nguyễn Công Khanh 

Ngày, tháng, năm sinh: 08/06/1958            Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị:  PGS.TS 

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp   Chức vụ: Giám đốc Trung tâm ĐBCL và KT   

Điện thoại của tổ chức:  0247547823    Nhà riêng: (024) 39321070    Mobile: 0904 218 270  

Fax: 024 7 547 971                                 E-mail: congkhanh6@gmail.com  

Tên tổ chức đang công tác:  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức:  136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng:  Số 15A, Hẻm 32/15/23 An Dương, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. 

7 Thư ký đề tài: 

Họ và Tên: Đào Thị Oanh 

Ngày, tháng, năm sinh: 02 - 01 -1955           Nam/Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: PGS.TS 

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính      Chức vụ: 

Điện thoại: Tổ chức: 024.7547 823 (424)      Nhà riêng: 38361517    Mobile:  0983101255 

Fax: 0247547971              E-mail:oanhtl@hnue.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Viện Nghiên cứu Sư Phạm, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. 

Địa chỉ tổ chức: 136 Đường Xuân Thủy, quận Cầu giấy, Hà Nội. 

  



Địa chỉ nhà riêng: Tập thể Viện KHCN Xây dựng – Số nhà 2/16/12 - ngõ 82 - đường Trần 
Cung – phường Nghĩa Tân – quận Cầu Giấy – Hà Nội. 

8 Tổ chức chủ trì đề tài2: 
  Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 

Điện thoại: 022 37547823                        Fax: 022 37547971 

E-mail: dhsphn@hnue.edu.vn                  

Website: http://hnue.edu.vn/ 

Địa chỉ: 136 Đường Xuân Thủy quận Cầu giấy, Hà Nội. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Nguyễn Văn Minh 

Số tài khoản: 3713.0.1055502  

Kho Bạc Nhà nước, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

9 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài:  
  1. Tổ chức 1: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 84-4 394 23108        Fax: 

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Trần Công Phong 

2. Tổ chức 2: Vụ Giáo dục Tiểu học 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: (84 4) 38682356       Fax: 

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Nguyễn Đức Hữu 

2. Tổ chức 3: Trường Đại học Sư phạm Huế 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: (054) 3821794       Fax: 054 3 825 824 

Địa chỉ: 34 Lê Lợi - Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Lê Anh Phương 

4. Tổ chức 4: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: (84-8) 38352020       Fax: 84 8 38398946 

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Nguyễn Thị Minh Hồng 

Ngoài ra còn phối hợp với các sở: Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội; Sở Giáo dục và Đào 
tạo Thừa Thiên Huế; Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM. 
 

10 Các cán bộ thực hiện đề tài: 

  (Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức 
chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài. 
Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu và gửi kèm theo hồ sơ đăng ký) 



 TT 
Họ và tên, học hàm 

học vị 
Tổ chức 
công tác 

Nội dung công việc tham gia Thời gian làm 
việc cho đề tài 
(Số tháng quy đổi3) 

1  PGS.TS. Nguyễn 
Công Khanh  

Trường  
ĐHSPHN 

Chủ nhiệm đề tài. Quản lý chung 
Nghiên cứu cơ sở lí luận, thực tiễn và 
viết báo cáo tổng kết đề tài 

16 tháng 

2 PGS.TS. Đào Thị 
Oanh 

Viện NCSP 
ĐHSPHN 

Thư kí khoa học, tham gia các nghiên 
cứu chuyên đề và viết tài liệu tập huấn 

18 tháng 

3 PGS.TS. Hồ Cẩm Hà Trường  
ĐHSPHN 

 Nghiên cứu chuyên đề, xây dựng 
chuẩn, xây dựng bộ công cụ đánh giá, 
viết tài liệu tập huấn 

6 tháng 

4 PGS.TS. Phan Thị 
Thanh Hội 

Trường  
ĐHSPHN 

Nghiên cứu chuyên đề, xây dựng 
chuẩn, xây dựng bộ công cụ đánh giá, 
viết tài liệu tập huấn 

6 tháng 

5 PGS.TS. Nguyễn Đức 
Sơn 

Trường  
ĐHSPHN 

Nghiên cứu chuyên đề, xây dựng 
chuẩn, xây dựng và thử nghiệm bộ 
công cụ đánh giá, tổ chức tập huấn 

8 tháng 

6 TS. Nguyễn Thúy 
Nga 

Trường  
ĐHSPHN 

Nghiên cứu chuyên đề, xây dựng 
chuẩn, xây dựng và thử nghiệm bộ 
công cụ đánh giá 

7 tháng 

7 TS. Dương Thu Mai ĐHSPNN, 
ĐHQG HN 

Nghiên cứu cơ sở lí luận, xây dựng 
chuẩn, xây dựng và thử nghiệm bộ 
công cụ đánh giá, tổ chức tập huấn 

7 tháng 

8  PGS.TS. Nguyễn 
Đức Minh 

Viện 
KHGDVN 

 Nghiên cứu cơ sở lí luận, xây dựng 
chuẩn, xây dựng và thử nghiệm bộ 
công cụ đánh giá  

8 tháng 

9 PGS.TS. Nguyễn Thị 
Kim Thoa 

Trường  
ĐHSP Huế 

 Nghiên cứu chuyên đề, xây dựng 
chuẩn, xây dựng và thử nghiệm bộ 
công cụ đánh giá, tổ chức tập huấn 

7 tháng 

10 TS. Ngô Vũ Thu 
Hằng 

Trường  
ĐHSPHN 

 Nghiên cứu chuyên đề, xây dựng 
chuẩn, xây dựng và thử nghiệm bộ 
công cụ đánh giá  

7 tháng 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

11 Mục tiêu của đề tài: (phát triển và cụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng) 

1. Muc tiêu tổng quát 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn về đánh giá học sinh tiểu học, đề tài xây dựng chuẩn 

đánh giá, phương thức, quy trình đánh giá sự phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh tiểu 

học. Xây dựng được các bộ công cụ đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh tiểu học. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 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; 

- Xây dựng được chuẩn đánh giá các năng lực và phẩm chất của học sinh tiểu học theo 
chương trình giáo dục phổ thông mới;  

- Xây dựng được phương thức, quy trình đánh giá mức độ phát triển năng lực và phẩm chất 
của học sinh tiểu học (dựa theo chuẩn đánh giá); 

- Xây dựng được các bộ công cụ đánh giá các năng lực và phẩm chất của học sinh tiểu học 
(dựa theo chuẩn đánh giá);  



- Biên soạn được bộ tài liệu hướng dẫn đánh giá sự phát triển năng lực và phẩm chất của 
học sinh tiểu học. 

12 Tình trạng đề tài: 

 Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 
 Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

13 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu 
của đề tài: 

15 Nội dung nghiên cứu của đề tài 

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc, phù hợp cần thực hiện để đạt 
mục tiêu đề ra; ghi rõ các chuyên đề nghiên cứu cần thực hiện trong từng nội dung) 

15.1. Nội dung 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 

 Công việc 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học, quan điểm giáo dục theo tiếp cận năng lực 

- Hoạt động 1: Tổng quan nghiên cứu về giáo dục người học theo tiếp cận năng lực trên thế 

giới và ở Việt Nam. 

- Hoạt động 2: Nghiên cứu quan điểm của Việt Nam về giáo dục người học theo tiếp cận 

năng lực.  

- Hoạt động 3: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về giáo dục HS tiểu học theo tiếp cận năng 

lực. 

Công việc 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học, quan điểm đánh giá sự phát triển năng lực của 

người học 

- Hoạt động 1: Tổng quan nghiên cứu về đánh giá sự phát triển năng lực của người học trên 

thế giới và ở Việt Nam.  

- Hoạt động 2: Nghiên cứu quan điểm của Việt Nam về đánh giá sự phát triển năng lực và 

phẩm chất của người học. 

- Hoạt động 3: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về đánh giá sự phát triển năng lực, phẩm 

chất của HS tiểu học. 

Công việc 3: Nghiên cứu các lý thuyết hiện đại trong đánh giá sự phát triển năng lực của 

người học 

- Hoạt động 1: Lý thuyết kiến tạo và ứng dụng trong đánh giá sự phát triển năng lực của 

người học nói chung và HS tiểu học nói riêng. 

- Hoạt động 2: Lý thuyết trải nghiệm và ứng dụng trong đánh giá sự phát triển năng lực của 

người học nói chung và HS tiểu học nói riêng. 

- Hoạt động 3: Lý thuyết hoạt động và ứng dụng trong đánh giá sự phát triển năng lực của 

người học nói chung và HS tiểu học nói riêng. 

- Hoạt động 4: Lý thuyết hành vi và nhận thức và ứng dụng trong đánh giá sự phát triển năng 

lực của người học nói chung và HS tiểu học nói riêng. 

- Hoạt động 5: Lý thuyết tương tác xã hội và ứng dụng trong đánh giá sự phát triển năng lực 

của người học nói chung và HS tiểu học nói riêng. 

- Hoạt động 6: Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong đánh giá sự phát triển năng lực của 

người học nói chung và HS tiểu học nói riêng. 

- Hoạt động 7: Lý thuyết tâm lý học tích cực (suy nghĩ tích cực, niềm tin tích cực… để kích 



hoạt hành vi tích cực) và ứng dụng trong đánh giá sự phát triển năng lực của người học nói 

chung và HS tiểu học nói riêng. 

Công việc 4: Nghiên cứu thực tiễn (khảo sát thực trạng) về đánh giá HS tiểu học theo Thông 

tư 22  

- Hoạt động 1: Thiết kế các bộ công cụ khảo sát thực trạng triển khai quy định đánh giá HS 

tiểu học cho các nhóm đối tượng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, HS, cha mẹ HS. 

- Hoạt động 2: Thử nghiệm các bộ công cụ khảo sát thực trạng triển khai quy định đánh giá 

HS tiểu học cho các nhóm đối tượng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, HS, cha mẹ HS. 

- Hoạt động 3: Tổ chức điều tra khảo sát nhóm cán bộ quản lí giáo dục về thực trạng triển 

khai quy định đánh giá HS tiểu học (nhận thức, thái độ niềm tin, cách thức, kết quả thực 

hiện... và những bất cập, khó khăn khi thực hiện tại cơ sở). 

- Hoạt động 4: Tổ chức điều tra khảo sát nhóm giáo viên tiểu học về thực hiện quy định đánh 

giá HS tiểu học (nhận thức, thái độ niềm tin, cách thức, kết quả thực hiện... và những bất 

cập, khó khăn khi thực hiện tại cơ sở). 

- Hoạt động 5: Tổ chức điều tra khảo sát nhóm cha mẹ HS tiểu học và nhóm HS tiểu học về 

thực hiện quy định đánh giá HS tiểu học.  

15.2. Nội dung 2: Xây dựng và thử nghiệm chuẩn đánh giá các năng lực chung, các năng 

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

hoạt động) 

Công việc 1: Xây dựng khung chuẩn đánh giá các năng lực chung của HS tiểu học theo 

chương trình GDPT mới  

- Hoạt động 1: Yêu cầu và cách thức xây dựng các chuẩn đánh giá 

- Hoạt động 2: Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực tự chủ và tự học. 

- Hoạt động 3: Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác. 

- Hoạt động 4: Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

- Hoạt động 5: Thử nghiệm chuẩn đánh giá các năng lực chung trên mẫu nhỏ. 

Công việc 2: Xây dựng khung 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 giáo dục) 

- Hoạt động 1: Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực ngôn ngữ và năng lực tính toán 

- Hoạt động 2: Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội. 

- Hoạt động 3: Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực công nghệ và năng lực tin học.  

- Hoạt động 4: Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực thẩm mỹ và năng lực thể chất.  

- Hoạt động 5: Thử nghiệm khung chuẩn đánh giá các năng lực chuyên môn trên mẫu nhỏ. 

Công việc 3: Thử nghiệm khung chuẩn đánh giá các năng lực chung và các năng lực 

chuyên môn của HS tiểu học theo chương trình GDPT mới  

Thử nghiệm khung chuẩn đánh giá các năng lực chung của HS tiểu học trên mẫu lớn: 

- Hoạt động 1: Thử nghiệm chuẩn đánh giá năng lực tự chủ và tự học. 

- Hoạt động 2: Thử nghiệm chuẩn đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác. 

- Hoạt động 3: Thử nghiệm chuẩn đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

Thử nghiệm khung chuẩn đánh giá các năng lực chuyên môn của HS tiểu học trên mẫu lớn: 

- Hoạt động 4: Thử nghiệm chuẩn đánh giá năng lực ngôn ngữ và năng lực tính toán. 



- Hoạt động 5: Thử nghiệm chuẩn đánh giá năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội. 

- Hoạt động 6: Thử nghiệm chuẩn đánh giá năng lực công nghệ và năng lực tin học. 

- Hoạt động 7: Thử nghiệm chuẩn đánh giá năng lực thẩm mỹ và năng lực thể chất. 

15.3. Nội dung 3: Xây dựng và thử nghiệm khung chuẩn đánh giá các phẩm chất chủ yếu 

của HS tiểu học theo chương trình GDPT mới  

Công việc 1: Xây dựng khung chuẩn đánh giá các phẩm chất chủ yếu của HS tiểu học theo 

chương trình GDPT mới  

- Hoạt động 1: Xây dựng chuẩn đánh giá phẩm chất yêu nước và nhân ái của HS tiểu học. 

- Hoạt động 2: Xây dựng chuẩn đánh giá phẩm chất chăm chỉ và trung thực của HS tiểu học. 

- Hoạt động 3: Xây dựng chuẩn đánh giá phẩm chất trách nhiệm của HS tiểu học. 

- Hoạt động 4: Thử nghiệm khung chuẩn đánh giá các phẩm chất chủ yếu của HS tiểu học 

trên mẫu nhỏ. 

Công việc 2: Thử nghiệm 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 trên mẫu lớn: 

- Hoạt động 1: Thử nghiệm chuẩn đánh giá phẩm chất yêu nước và nhân ái của HS tiểu học. 

- Hoạt động 2: Thử nghiệm chuẩn đánh giá phẩm chất chăm chỉ và trung thực của HS tiểu 

học. 

- Hoạt động 3: Thử nghiệm chuẩn đánh giá phẩm chất trách nhiệm của HS tiểu học. 

15.4. Nội dung 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) 

Công việc 1: Xây dựng các phương thức đánh giá mức độ phát triển năng lực và phẩm chất 

HS tiểu học 

- Hoạt động 1: Xây dựng phương thức đánh giá mức độ phát triển các năng lực và phẩm chất. 

- Hoạt động 2: Thử nghiệm các phương thức đánh giá mức độ phát triển các năng lực và 

phẩm chất. 

Công việc 2: Xây dựng quy trình đánh giá mức độ phát triển năng lực và phẩm chất của HS 

tiểu học 

- Hoạt động 1: Xây dựng quy trình đánh giá mức độ phát triển các năng lực và phẩm chất. 

- Hoạt động 2: Thử nghiệm quy trình đánh giá mức độ phát triển các năng lực và phẩm chất. 

15.5. Nội dung 5: Xây dựng và thử nghiệm các bộ công cụ đánh giá các năng lực chung và 

các năng lực 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 

Công việc 1: Xây dựng bộ công cụ đánh giá các năng lực chung của HS tiểu học (dựa theo 

chuẩn đánh giá)  

- Hoạt động 1: Thiết kế công cụ mẫu đánh giá năng lực tự chủ và tự học. 

- Hoạt động 2: Thiết kế công cụ mẫu đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác. 

- Hoạt động 3: Thiết kế công cụ mẫu đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

- Hoạt động 4: Thử nghiệm bộ công cụ đánh giá các năng lực chung trên mẫu nhỏ. 

Công việc 2: Xây dựng bộ công cụ đánh giá các năng lực chuyên môn của HS tiểu học (dựa 



theo chuẩn đánh giá)  

- Hoạt động 1: Thiết kế công cụ mẫu đánh giá năng lực ngôn ngữ và năng lực tính toán.  

- Hoạt động 2: Thiết kế công cụ mẫu đánh giá năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội. 

- Hoạt động 3: Thiết kế công cụ mẫu đánh giá năng lực công nghệ và năng lực tin học. 

- Hoạt động 4: Thiết kế công cụ mẫu đánh giá năng lực thẩm mĩ và năng lực thể chất.  

- Hoạt động 5: Thử nghiệm bộ công cụ đánh giá các năng lực chuyên môn trên mẫu nhỏ. 

Công việc 3: Thử nghiệm bộ công cụ đánh giá các năng lực chung và bộ công cụ đánh giá 

các năng lực chuyên môn của HS tiểu học (dựa theo chuẩn đánh giá)  

Thử nghiệm bộ công cụ mẫu đánh giá các năng lực chung của HS tiểu học trên mẫu lớn: 

- Hoạt động 1: Thử nghiệm công cụ đánh giá năng lực tự chủ và tự học. 

- Hoạt động 2: Thử nghiệm công cụ đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác. 

- Hoạt động 3: Thử nghiệm công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

Thử nghiệm bộ công cụ mẫu đánh giá các năng lực chuyên môn của HS tiểu học trên mẫu lớn: 

- Hoạt động 4: Thử nghiệm công cụ đánh giá năng lực ngôn ngữ và năng lực tính toán. 

- Hoạt động 5: Thử nghiệm công cụ đánh giá năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội. 

- Hoạt động 6: Thử nghiệm công cụ đánh giá năng lực công nghệ và năng lực tin học. 

- Hoạt động 7: Thử nghiệm công cụ đánh giá năng lực thẩm mỹ và năng lực thể chất. 

15.6. Nội dung 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 

Công việc 1: Thiết kế bộ công cụ đánh giá các phẩm chất chủ yếu của HS tiểu học (dựa theo 

chuẩn đánh giá)  

- Hoạt động 1: Thiết kế công cụ mẫu đánh giá phẩm chất yêu nước và nhân ái của HS tiểu 

học. 

- Hoạt động 2: Thiết kế công cụ mẫu đánh giá phẩm chất chăm chỉ và trung thực của HS tiểu 

học. 

- Hoạt động 3: Thiết kế công cụ mẫu đánh giá phẩm chất trách nhiệm của HS tiểu học. 

- Hoạt động 4: Thử nghiệm bộ công cụ đánh giá các phẩm chất chủ yếu của HS tiểu học trên 

mẫu nhỏ. 

Công việc 2: Thử nghiệm các công cụ đánh giá các phẩm chất chủ yếu của HS tiểu học theo 

chương trình GDPT mới  

   Thử nghiệm bộ công cụ đánh giá các phẩm chất chủ yếu của HS tiểu học trên mẫu lớn: 

- Hoạt động 1: Thử nghiệm công cụ mẫu đánh giá phẩm chất yêu nước và nhân ái của HS 

tiểu học. 

- Hoạt động 2: Thử nghiệm công cụ mẫu đánh giá phẩm chất chăm chỉ và trung thực của HS 

tiểu học. 

- Hoạt động 3: Thử nghiệm công cụ mẫu đánh giá phẩm chất trách nhiệm của HS tiểu học. 

15.7. Nội dung 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  

Công việc 1: 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  



- Hoạt động 1: Viết tài liệu hướng dẫn đánh giá sự phát triển các năng lực và phẩm chất của 

HS tiểu học. 

- Hoạt động 2: Viết chuyên khảo đánh giá HS tiểu học theo năng lực. 

Công việc 2: Thử nghiệm bộ tài liệu hướng dẫn đánh giá sự phát triển các năng lực và 

phẩm chất của HS tiểu học; Thử nghiệm tài liệu đánh giá HS tiểu học theo năng lực  

- Hoạt động 1: Thử nghiệm tài liệu hướng dẫn đánh giá sự phát triển các năng lực và phẩm 

chất của HS tiểu học. 

- Hoạt động 2: Thử nghiệm tài liệu đánh giá HS tiểu học theo năng lực. 

16 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài) 

16.1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

- Sưu tầm/dịch thuật tài liệu và tổng quan tài liệu lí luận nhằm đánh giá tình hình nghiên cứu về 

đánh giá giáo dục theo tiếp cận năng lực, đánh giá sự phát triển năng lực và phẩm chất người 

học ở nước ngoài và trong nước từ đó xây dựng cơ sở lí luận của đề tài nghiên cứu. 

-  Sưu tầm, dịch thuật một số công cụ của nước ngoài đã chuẩn hóa và được Việt hóa hoặc các 

công cụ nghiên cứu được xây dựng trong nước về chuẩn đánh giá năng lực chung, năng lực 

chuyên môn/đặc thù (liên quan đến môn học) và phẩm chất của HS tiểu học. 

16.2. Hoạt động tổ chức hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 

 -  Tổ chức 3 hội thảo khoa học tại Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh (70 người/hội thảo): 

   + Hội thảo thứ nhất có chủ đề: “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất HS tiểu 

học”, tổ chức tại Hà Nội. 

  + Hội thảo thứ hai có chủ đề: “Quy trình, phương thức và kĩ thuật đánh giá HS tiểu học”, tổ 

chức tại Huế. 

   + Hội thảo thứ ba có chủ đề: “Công cụ đánh giá năng lực và phẩm chất HS tiểu học”, tổ chức 

tại TP. Hồ Chí Minh. 

 -  Tổ chức 7 cuộc tọa đàm chuyên gia về các nội dung nghiên cứu (30 người /cuộc) 

   + Toạ đàm góp ý kế hoạch và cách thức triển các nội dung nghiên cứu; 

   + Tọa đàm và xin ý kiến các chuyên gia về 3 khung chuẩn đánh giá; 

   + Góp ý và xin ý kiến các chuyên gia về xây dựng các chuẩn đánh giá; 

   + Góp ý hoàn thiện các tiêu chí và các thang đo đánh giá năng lực chung;  

   + Góp ý hoàn thiện các tiêu chí và các thang đo đánh giá năng lực chuyên môn; 

   + Góp ý hoàn thiện các tiêu chí và các thang đo đánh giá các phẩm chất; 

   + Tập huấn kế hoạch triển khai khảo sát, thử nghiệm các chuẩn, các công cụ đánh giá; 

-  Tổ chức 3 cuộc tập huấn chuyên môn sâu (41 người/cuộc): 

   + Tập huấn chuyên môn sâu: hướng dẫn cách thức đánh giá sự phát triển năng lực, phẩm chất 

của HS tiểu học và các kĩ thuật đánh giá trên lớp cho một nhóm nhỏ cán bộ quản lí giáo dục, 

giáo viên cốt cán ở 3 khu vực (Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh);  

   + Góp ý hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn đánh giá sự phát triển năng lực, phẩm chất của HS 



tiểu học; 

   + Góp ý hoàn thiện tài liệu đánh giá HS tiểu học theo năng lực. 

-  Tổ chức tự đánh giá kết quả nghiên cứu, tổng kết đề tài: 

   + Tọa đàm và xin ý kiến các chuyên gia về các kết quả nghiên cứu; 

   + Tọa đàm và xin ý kiến các chuyên gia để hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài. 

16.3. Khảo sát thực trạng và thử nghiệm thực tế (chuẩn đánh giá, công cụ đánh giá HS tiểu 

học) 

Đề tài tổ chức khảo sát và thử nghiệm thực tế một số nội dung nghiên cứu (các chuẩn đánh 

giá và các công cụ đánh giá năng lực, phẩm chất của HS tiểu học) nhằm đảm bảo độ tin cậy, độ 

giá trị đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thống mới. 

Phạm vi khảo sát và thử nghiệm: Hà Nội, Lào Cai; Thừa Thiên Huế, Đắc Lắc;  TP. Hồ Chí 

Minh, Trà vinh.  

16.3.1. Khảo sát thực trạng về đánh giá HS tiểu học 

Mẫu nhỏ thử nghiệm 4 bộ công cụ khảo sát thực trạng về đánh giá HS tiểu học 

Nhóm cán bộ quản lý giáo dục (CBQL - hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng chuyên môn/ 

trưởng khối các trường tiểu học...): 50 người. 

Nhóm GV tiểu học đứng lớp (GV chủ nhiệm, GV các môn chuyên biệt): 100 GV. 

Nhóm HS tiểu học (từ lớp 3-5): 100 HS. 

Nhóm cha mẹ (CM) HS tiểu học (từ lớp 3-5): 50 người. 

Mẫu khảo sát thực trạng về đánh giá HS tiểu học (mẫu lớn) 

Nhóm cán bộ quản lý giáo dục (CBQL - hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng chuyên môn/ 

trưởng khối các trường tiểu học...): 462 người. 

Nhóm GV tiểu học đứng lớp (GV chủ nhiệm, GV các môn chuyên biệt): 792 GV. 

Nhóm HS tiểu học (từ lớp 3-5): 1020 HS. 

Nhóm cha mẹ (CM) HS tiểu học (từ lớp 3-5): 330 người. 

- Khu vực 1 (Miền Bắc): 161 CBQL; 276 GV; 360 HS tiểu học (lớp 3-5); 120 CM. 

- Khu vực 2 (Miền Trung): 140 CBQL; 240 GV; 300 HS tiểu học (lớp 3-5); 90 CM. 

- Khu vực 3 (Miền Nam): 161 CBQL; 276 GV; 360 HS tiểu học (lớp 3-5); 120 CM. 

 

 

 

Phân bố mẫu khảo sát thực trạng về đánh giá HS tiểu học (mẫu lớn): 

Khu 
vực 

Địa bàn CBQL GV HS CM Ghi 
chú 

1 Hà Nội 105 180 240 120  

Nhóm CBQL (105 người)  
15 trường TH  x 7 người (1 BGH, 5 trưởng khối, 1 tổ 

trưởng chuyên môn) 

105     

Nhóm GV tiểu học (180 người)   180    



15 trường TH x 12 GV (7 GV chủ nhiệm lớp các khối, 1 

GV mĩ thuật, 1 GV tin, 1 GV thể dục, 1GV thủ công kĩ 

thuật, 1 GV tiếng Anh)  

Khảo sát HS, CM ở 4 trường tiểu học 
4 trường TH x 60 HS x 30 CM 

  4x 
60 

4x 
30  

 

Lào Cai 56 96 120   

Nhóm CBQL (56 người)  
8 trường TH  x 7 người (1 BGH, 5 trưởng khối, 1 tổ 

trưởng chuyên môn) 

56     

Nhóm GV tiểu học (96 người)  
8 trường TH x 12 GV (7 GV chủ nhiệm lớp các khối, 1 
GV mĩ thuật, 1 GV tin, 1 GV thể dục, 1GV thủ công kĩ 
thuật, 1 GV tiếng Anh) 

 96    

Khảo sát HS ở 2 trường tiểu học 
2 trường TH x 60 HS  

  2x 
60 

  

2 Thừa Thiên Huế 84 144 180 90  

Nhóm CBQL (84 người)  
12 trường TH  x 7 người (1 BGH, 5 trưởng khối, 1 tổ 

trưởng chuyên môn) 

84     

Nhóm GV tiểu học (144 người)  
12 trường TH x 12 GV (7 GV chủ nhiệm lớp các khối, 1 

GV mĩ thuật, 1 GV tin, 1 GV thể dục, 1GV thủ công kĩ 

thuật, 1 GV tiếng Anh) 

 144    

Khảo sát HS, CM ở 3 trường tiểu học 
3 trường TH x 60 HS x 30 CM 

  3x 
60 

3x 

30 

 

Đắc Lắc 56 96 120   

Nhóm CBQL (56 người)  
8 trường TH  x 7 người (1 BGH, 5 trưởng khối, 1 tổ 

trưởng chuyên môn) 

56     

Nhóm GV tiểu học (96 người)  
8 trường TH x 12 GV (7 GV chủ nhiệm lớp các khối, 1 

GV mĩ thuật, 1 GV tin, 1 GV thể dục, 1GV thủ công kĩ 

thuật, 1 GV tiếng Anh) 

 96    

Khảo sát HS ở 2 trường tiểu học 
2 trường TH x 60 HS  

  2 x 
60 

  

3 TP. HCM 105 180 240 120  

Nhóm CBQL (105 người)  
15 trường TH  x 7 người (1 BGH, 5 trưởng khối, 1 tổ 

trưởng chuyên môn) 

105     

Nhóm GV tiểu học (180 người)  
15 trường TH x 12 GV (7 GV chủ nhiệm lớp các khối, 1 

GV mĩ thuật, 1 GV tin, 1 GV thể dục, 1GV thủ công kĩ 

thuật, 1 GV tiếng Anh)  

 180    

Khảo sát HS, CM ở 4 trường tiểu học 
4 trường TH x 60 HS x 30 CM 

  4x 
60 

4x 

30 

 

Trà Vinh 56 96 120   

Nhóm CBQL (56 người)  56     



8 trường TH  x 7 người (1 BGH, 5 trưởng khối, 1 tổ 

trưởng chuyên môn) 

Nhóm GV tiểu học (96 người)  
8 trường TH x 12 GV (7 GV chủ nhiệm lớp các khối, 1 

GV mĩ thuật, 1 GV tin, 1 GV thể dục, 1GV thủ công kĩ 

thuật, 1 GV tiếng Anh ) 

 96    

Khảo sát HS ở 2 trường tiểu học 
2 trường TH x 60 HS  

  2x 
60 

  

 Tổng 462 792 1020 330 2604 

 16.3.2. Thử nghiệm thực tế các khung chuẩn đánh giá và các công cụ đánh giá HS tiểu học 

Mẫu nhỏ thử nghiệm 3 khung chuẩn đánh giá và 3 bộ công cụ mẫu đánh giá năng lực 

chung, năng lực chuyên môn và phẩm chất của HS tiểu học  

Nhóm cán bộ quản lý giáo dục (CBQL - hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng chuyên môn/ 

trưởng khối các trường tiểu học...): 50 người (mỗi CBQL x 4 mẫu phiếu). 

Nhóm GV tiểu học (GV chủ nhiệm, GV các môn chuyên biệt): 100 GV (mỗi GV x 4 phiếu). 

Nhóm HS tiểu học (từ lớp 3-5): 100 HS. 

Nhóm cha mẹ (CM) HS tiểu học (từ lớp 3-5): 50 người. 

Mẫu lớn thử nghiệm 3 khung chuẩn đánh giá và 3 bộ công cụ mẫu đánh giá năng lực 

chung, năng lực chuyên môn và phẩm chất của HS tiểu học 

Nhóm cán bộ quản lý giáo dục (CBQL - hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng chuyên môn/ 

trưởng khối các trường tiểu học...): 304 người (mỗi CBQL x 4 mẫu phiếu). 

Nhóm GV tiểu học (GV chủ nhiệm, GV các môn chuyên biệt): 570 GV (mỗi GV x 4 phiếu). 

Nhóm HS tiểu học (từ lớp 3-5): 850 HS. 

Nhóm cha mẹ (CM) HS tiểu học (từ lớp 3-5): 220 người. 

- Khu vực 1 (Miền Bắc): 104 CBQL; 130 GV; 180 HS tiểu học (lớp 3-5); 80 CM. 

- Khu vực 2 (Miền Trung): 96 CBQL; 120 GV; 150 HS tiểu học (lớp 3-5); 60 CM. 

- Khu vực 3 (Miền Nam): 104 CBQL; 130 GV; 180 HS tiểu học (lớp 3-5); 80 CM. 

Phân bố mẫu lớn thử nghiệm 3 khung chuẩn đánh giá và 3 bộ công cụ mẫu đánh giá năng 

lực chung, năng lực chuyên môn và phẩm chất của HS tiểu học: 

Khu 
vực 

Địa bàn CBQL GV HS CM Ghi 
chú 

1 Hà Nội 64 80 120 80  

Nhóm CBQL (64 người)  
8 trường TH  x 8 người (1 BGH, 5 trưởng khối, 2 tổ 

trưởng chuyên môn) 

64     

Nhóm GV tiểu học (80 người)  
8 trường TH x 10 GV (5 GV chủ nhiệm lớp các khối, 1 

GV mĩ thuật, 1 GV tin, 1 GV thể dục, 1GV thủ công kĩ 

thuật, 1 GV tiếng Anh)  

 80    

Khảo sát HS, CM ở 3 trường tiểu học 
4 trường TH x 30 HS x 20 CM 

  4x 
30 

4x 

20  

 

Lao Cai 40 50 60   



Nhóm CBQL (40 người)  
5 trường TH  x 8 người (1 BGH, 5 trưởng khối, 2 tổ 

trưởng chuyên môn) 

40     

Nhóm GV tiểu học (50 người)  
5 trường TH x 10 GV (5 GV chủ nhiệm lớp các khối, 1 

GV mĩ thuật, 1 GV tin, 1 GV thể dục, 1GV thủ công kĩ 

thuật, 1 GV tiếng Anh) 

 50    

Khảo sát HS ở 2 trường tiểu học 
2 trường TH x 30 HS  

  2x 
30 

  

2 Thừa Thiên Huế 56 70 90 60  

Nhóm CBQL (56 người)  
7 trường TH  x 8 người (1 BGH, 5 trưởng khối, 2 tổ 

trưởng chuyên môn) 

56     

Nhóm GV tiểu học (70 người)  
7 trường TH x 10 GV (5 GV chủ nhiệm lớp các khối, 1 

GV mĩ thuật, 1 GV tin, 1 GV thể dục, 1GV thủ công kĩ 

thuật, 1 GV tiếng Anh) 

 70    

Khảo sát HS, CM ở 3 trường tiểu học 
3 trường TH x 30 HS x 20 CM 

  3x 
30 

3x 

20 

 

Đắc Lắc 40 50 60   

Nhóm CBQL (40 người)  
5 trường TH  x 8 người (1 BGH, 5 trưởng khối, 2 tổ 

trưởng chuyên môn) 

40     

Nhóm GV tiểu học (50 người)  
5 trường TH x 10 GV (5 GV chủ nhiệm lớp các khối, 1 

GV mĩ thuật, 1 GV tin, 1 GV thể dục, 1GV thủ công kĩ 

thuật, 1 GV tiếng Anh) 

 50    

Khảo sát HS ở 2 trường tiểu học 
2 trường TH x 30 HS  

  2 x 
30 

  

3 TP. HCM 64 80 120 80  

Nhóm CBQL (64 người)  
8 trường TH  x 8 người (1 BGH, 5 trưởng khối, 2 tổ 

trưởng chuyên môn) 

64     

Nhóm GV tiểu học (80 người)  
8 trường TH x 10 GV (5 GV chủ nhiệm lớp các khối, 1 

GV mĩ thuật, 1 GV tin, 1 GV thể dục, 1GV thủ công kĩ 

thuật, 1 GV tiếng Anh)  

 80    

Khảo sát HS, CM ở 3 trường tiểu học 
4 trường TH x 30 HS x 20 CM 

  4x 
30 

4x 
20 

 

Trà Vinh 40 50 60   

Nhóm CBQL (40 người)  
5 trường TH  x 8 người (1 BGH, 5 trưởng khối, 2 tổ 

trưởng chuyên môn) 

40     



Nhóm GV tiểu học (50 người)  
5 trường TH x 10 GV (5 GV chủ nhiệm lớp các khối, 1 

GV mĩ thuật, 1 GV tin, 1 GV thể dục, 1GV thủ công kĩ 

thuật, 1 GV tiếng Anh ) 

 50    

Khảo sát HS ở 2 trường tiểu học 
2 trường TH x 30 HS  

  2x 
30 

  

 Tổng 304 380 510 220 1414 

Tập huấn khảo sát và thử nghiệm 

- Yêu cầu: Tất các nhóm nghiên cứu (15-17 người) đều được tập huấn tại Hà Nội hoặc tại 

địa bàn nghiên cứu;  

- Hướng dẫn: Chuẩn bị đầy đủ các văn bản hướng dẫn, kế hoạch khảo sát và thử nghiệm; 

Hướng dẫn mục tiêu, nội dung, quy trình, cách thức sử dụng các bộ công cụ, kĩ thuật thu thập 

thông tin phản hồi, viết báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát và thử nghiệm…  

- Thảo luận: Xác định và thống nhất phương án, kế hoạch phối hợp khảo sát và thử nghiệm 

tại các địa bàn nghiên cứu, phương án xử lí các tình huống… 

Tổ chức khảo sát và thử nghiệm 

- Biên chế: Mỗi địa bàn lập một nhóm nghiên cứu, gồm trưởng nhóm, các thành viên, trao 

đổi thống nhất lịch trình, kế hoạch, lên các phương án xử lí các khó khăn, tình huống bất trắc 

- Triển khai: Các nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện khảo sát và thử nghiệm theo kế 

hoạch 

- Báo cáo: Trưởng nhóm nghiên cứu khảo sát và thử nghiệm trên các địa bàn  báo cáo quá 

trình triển khai khảo sát và thử nghiệm, tổng hợp tình hình triển khai sau khi hoàn thành. 

     - Công tác hậu cần: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất, kĩ thuật… công cụ khảo  

sát và thử nghiệm, phương tiện đi lại… 

       Khảo sát nước ngoài (quy mô, mục đích/yêu cầu, đối tác, nội dung): đề tài không tổ chức 

tham quan khảo sát nước ngoài. 

  

17 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng 
gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và 
phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng) 

17.1. Cách tiếp cận 

Nghiên cứu “Đánh giá HS tiểu học theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương 

trình giáo dục phổ thông” là nghiên cứu mang tính tổng hợp, kết hợp cả nghiên cứu định tính 

(nghiên cứu cơ sở lý luận, xây dựng chuẩn đánh giá, thiết kế các công cụ đo...) và nghiên cứu 

định lượng (xác định các đặc tính đo lường của các bộ công cụ mẫu dùng để đánh giá các năng 

lực, phẩm chất – độ tin cậy, độ phân biệt, độ giá trị,...), đồng thời phải tiến hành thử nghiệm 

các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá... Vì vậy đề tài cần  được tiến hành theo các hướng sau: 

17.1.1. Tiếp cận năng lực 

Chương trình GDPT mới được xây dựng theo tiếp cận năng lực, phẩm chất chú trọng giúp 

HS không chỉ biết ghi nhớ, hiểu, mà chủ yếu phải biết làm (vận dụng những điều đã học) thể 

hiện qua các hoạt động cụ thể, hoạt động trải nghiệm thực tế, sử dụng những tri thức học được 

để giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề gắn với thực tiễn hoặc tình huống do chính cuộc sống đặt 



ra. Như vậy đánh giá kết quả học tập, giáo dục cũng phải thay đổi, thay vì đánh giá xem HS có 

thuộc bài, hiểu bài, có nắm được kiến thức GV giảng dạy, như vẫn làm trước đây… thì nay 

phải tập trung đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng học được vào giải quyết các 

nhiệm vụ, các vấn đề gắn với đời sống thực, đồng thời đánh giá các phẩm chất.  

Đánh giá theo tiếp cận năng lực đòi hỏi kết hợp định tính với định lượng, sử dụng đa dạng 

các loại hình, các phương pháp, kĩ thuật đánh giá khác nhau để thu thập được các bằng chứng 

về các mức độ khác nhau của năng lực (từ năng lực bậc thấp đến năng lực bậc cao). Các thông 

tin định tính thu thập thường ngày trong tiến trình giảng dạy và học tập, bao gồm các bản ghi 

mô tả các sự kiện, các nhận xét thường nhật, các phiếu quan sát, các bảng kiểm, phiếu hỏi, các 

thang đo… thể hiện các chỉ báo đánh giá thông qua đánh giá của GV, cha mẹ, bạn cùng lớp hay 

tự đánh giá… được tập hợp lại. GV phải lập thành các bảng mô tả đặc trưng hoặc ma trận có sử 

dụng các tiêu chí đối chiếu với các mục tiêu, chuẩn để đánh giá… từ đó đưa ra các quyết định 

đánh giá (công nhận HS đạt/chưa đạt yêu cầu môn học – môn không chấm điểm). GV phải đưa 

ra các tiêu chí, mỗi tiêu chí lại gồm các chỉ báo mô tả các biểu hiện hành vi đặc trưng… để có 

bằng chứng rõ ràng cho các đánh giá. GV có thể sử dụng kĩ thuật Rubric (mô tả rõ nội hàm 

từng mức độ của mỗi tiêu chí) để lượng hoá những khái niệm trừu tượng. 

17.1.2. Tiếp cận tích hợp 

Quan điểm kiểm tra đánh giá phải được tích hợp hòa vào quá trình dạy học và gắn với đời 

sống thực tiễn là một trong những đặc trưng của trường học thế kỉ 21 (khác với quan điểm của 

trường học thế kỉ 20 là kiểm tra đánh giá nhiều lúc tách rời với dạy học, không sát với cuộc 

sống), với mục tiêu phát triển các năng lực ở người học, giúp người học có khả năng giải quyết 

và đáp ứng sự biến đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại để đem lại thành công cao nhất trong 

cuộc sống.  

Dạy học tích hợp là dạy học xung quanh một chủ đề, đòi hỏi sử dụng kiến thức, kĩ năng, 

phương pháp của nhiều môn học/lĩnh vực khoa học trong tiến trình tìm tòi nghiên cứu. Dạy học 

tích hợp tạo mối liên hệ trong học tập bằng việc kết nối các môn học khác nhau, nhấn mạnh 

đến sự phụ thuộc và mối quan hệ giữa các kiến thức, kĩ năng và phương pháp của các môn học 

để giải quyết một tình huống phức hợp - thường là gắn với thực tiễn. Do vậy phương pháp, 

công cụ đánh giá phải tạo điều kiện để HS có thể khai thác, vận dụng các kiến thức, kĩ năng 

liên môn và xuyên môn; Điều này đòi hỏi năng lực kiểm tra đánh giá của GV, HS phải tương 

thích, phải sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật đánh giá hiện đại – không theo cách truyền 

thống (thậm chí mâu thuẫn nhau) của các môn học khác nhau trong một chủ đề tích hợp, theo 

cách mềm dẻo, sáng tạo phù hợp với tình huống, bối cảnh theo mục tiêu dạy học của chủ đề, 

hướng đến phát triển những năng lục, phẩm chất nào đó của HS.  

17.1.3. Tiếp cận đánh giá để phát triển học tập 

Lứa tuổi HS tiểu học đang phát triển, chưa định hình về năng lực, phẩm chất, vì vậy mục 

đích cao nhất của đánh giá giáo dục là để phát triển học tập (Assessment for learning). Mọi 

đánh giá giáo dục ở lứa tuổi này phải vì sự tiến bộ của chính HS… tức là mọi phương pháp, kĩ 

thuật đánh giá phải giúp phát hiện điểm mạnh, điểm cần cải thiện, có biện pháp điều chỉnh kịp 

thời giúp HS tiến bộ… là quan trọng nhất, thực hiện khen/ chê trên hành vi,… “động viên, 

khen thay vì chê bai, trừng phạt” (hãy tập trung vào điểm mạnh, hơn là tập trung vào yếu điểm, 

để giúp HS tin rằng mình có khả năng…). Đánh giá HS tiểu học thay vì so sánh với HS khác… 

chỉ cần so sánh với chính nó, so sánh với chuẩn… để nhận ra sự tiến bộ, nhận ra những lỗi cần 

khắc phục, để đảm bảo mối quan hệ giữa đánh giá và phát triển, giữa chẩn đoán và dự báo.  



Qua những phán đoán, nhận xét về việc học của HS, người GV nhất thiết phải giúp cho các 

em nhận ra tiềm năng, giá trị để định hướng phát triển trong tương lai. Nhờ vậy, thúc đẩy phát 

triển lòng tự tin, tính chủ động tích cực học tập và hình thành năng lực tự đánh giá cho HS. 

17.1.4. Tiếp cận đánh giá giáo dục hiện đại  

Tiếp cận đánh giá giáo dục hiện đại đã chỉ ra những khác biệt về loại hình, cách thức, sự ưu 

tiên, sản phẩm và các đặc trưng khác của hệ thống đánh giá hiện đại - với rất nhiều phương 

pháp, kĩ thuật đánh giá mới và các khái niệm mới đã xuất hiện, như: Đánh giá sáng tạo hay 

đánh giá không truyền thống (alternative assessment); Đánh giá xác thực (Authentic 

assessment); Đánh giá định tính (qualitative assessment); Đánh giá NL thực hiện 

(performance-based assessment); Đánh giá theo chuẩn (standard-based assessment); Đánh giá 

theo tiêu chí (criterion-referenced); Đánh giá dựa trên NL (competence-based assessment); 

Đánh giá dựa theo sản phẩm đầu ra (outcome-based assessment)... Đánh giá không truyền 

thống tập trung vào những lí luận và phương pháp đánh giá mới so với đánh giá kiểu truyền 

thống sử dụng chủ yếu bài kiểm tra viết HS thực hiện trên giấy 

Đánh giá theo tiêu chí (criterion-referenced) đem lại ý nghĩa cho điểm số, bằng việc chỉ ra 

mỗi HS có khả năng làm được những gì trong một môn học với một điểm số nào đó. HS có thể 

được xếp hạng trên một trục dọc các mức của trình độ, mỗi mức độ đều được miêu tả rõ ràng 

bằng các hành vi học tập cụ thể/khái quát. Vì vậy đánh giá theo tiêu chí là xu hướng nổi bật 

trong đánh giá giáo dục hiện nay. Đánh giá theo chuẩn (standard-based assessment) là khái 

niệm phát sinh từ đánh giá theo tiêu chí, nhưng trình độ của HS không được so trực tiếp với 

một loạt các tiêu chí nào đó nữa mà được so với các chuẩn về kết quả thực hiện việc học tập. 

Chuẩn được định nghĩa rất khác nhau trong các hệ thống giáo dục khác nhau, nhưng thường có 

nghĩa là mức độ thành quả cao hay thấp, mà được mong chờ từ HS. 

17.1.5. Tiếp cận lịch sử, cụ thể 

Các chuyên gia đánh giá giáo dục cho rằng sự phát triển của mỗi trẻ em có tính “duy nhất”, 

phụ thuộc vào tình huống bối cảnh lịch sử cụ thể. Đánh giá kết quả học tập/giáo dục HS tiểu 

học vì thế phải bám sát các tình huống học tập, trong những bối cảnh lịch sử, cụ thể, gắn với 

thực tiễn đời sống thường ngày và phải hấp dẫn với HS. Đồng thời phải đánh giá được các mức 

độ thể hiện khả năng, năng lực vận dụng những gì đã học vào giải thích, phân tích, lập luận 

hoặc tiến hành các thí nghiệm, trải nghiệm thực tế xây dựng các mô hình... trong những bối 

cảnh có ý nghĩa (chứ không chỉ có bài kiểm tra trên giấy...). Đánh giá phải thu thập cả thông tin 

liên quan đến môi trường học tập trong và ngoài lớp học (có thân thiện, có tạo cơ hội HS trai 

nghiệm, có kích thích động cơ, hứng thú học tập, tạo dựng niềm tin...). 

17.2. Phương pháp nghiên cứu: 

Đề tài sử dụng phối hợp hệ thống các phương pháp nghiên cứu sau: 

17.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng để nghiên cứu cơ sở lí luận, xác định các 

luận điểm nghiên cứu, các khái niệm công cụ, quy trình, phương thức đánh giá, kĩ thuật xây 

dựng chuẩn đánh giá theo tiếp cận năng lực, kĩ thuật thiết kế công cụ đánh giá dựa theo chuẩn, 

đánh giá theo tiêu chí, đánh giá theo sản phẩm. 

Sưu tầm, tổng thuật các tài liệu trong nước và dịch thuật các tài liệu của nước ngoài về năng 

lực, năng lực của HS, khung chuẩn mô tả năng lực của HS tiểu học, đánh giá sự phát triển năng 

lực và phẩm chất của HS tiểu học, từ đó xây dựng hệ khai niệm công cụ, các cơ sở lí luận của 

đề tài.   



17.2.2. Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp chuyên gia được sử dụng trong nghiên cứu xây dựng các chuẩn đánh giá năng 

lực, xây dựng các bảng tham chiếu chuẩn đánh giá, xây dựng các tiêu chí đánh giá, xây dựng 

các bộ công cụ đánh giá năng lực và phẩm chất người học. Các chuyên gia là các nhà chuyên 

môn hiểu biết sâu, có nhiều kinh nghiệm về đo lường đánh giá giáo dục tiểu học theo tiếp cận 

năng lực, hoặc có kinh nghiệm vê xây dựng chuẩn, tiêu chí đánh giá năng lực hoặc các chuyên 

gia về môn học… Tranh thủ được càng nhiều ý kiến của các chuyên giá góp ý cho các bộ 

chuẩn, các tiêu chí đánh giá… các bộ công cụ mẫu dùng để lượng giá các năng lực chung cốt 

lõi, năng lực chuyên môn (gắn với môn học), các phẩm chất chủ yếu… chất lượng đội ngũ 

chuyên gia góp ý, quyết định chất lượng các công cụ nghiên cứu. Để lấy được càng nhiều ý 

kiến góp ý của chuyên gia càng tốt, qua các buổi tọa đàm nhóm nhỏ, xemina chuyên môn hẹp, 

hội thảo khoa học, trao đổi trực tiếp/gián tiếp với từng nhóm chuyên gia theo từng lĩnh vực đáp 

ứng mục đích nghiên cứu.   

17.2.3. Phương pháp lượng giá bằng các thang đo (được chuẩn hóa)  

Thang đo (gồm nhiều dạng: trắc nghiệm, thang tự đánh giá, bảng kiểm, bảng tham chiếu 

chuẩn đánh giá, phiếu đánh giá theo tiêu chí - rubric, phiếu quan sát, phiếu dự giờ... gọi chung 

là thang đo) được xem là công cụ hữu hiệu, dùng để đánh giá kết quả hoạt động học tập, giáo 

dục. Thang đo được sử dụng vào rất nhiều lĩnh vực trong đánh giá như: đánh giá kết quả học 

tập (trắc nghiệm...); đánh giá thực hành (phiếu đánh giá năng lực thực hành,...); đánh giá sản 

phẩm (phiếu đánh giá chất lượng sản phẩm...); đánh giá sự phát triển những năng lực, phẩm 

chất, kĩ năng xã hội của cá nhân (thang đo năng lực tự học, thang đo năng lực giáo tiếp, hợp 

tác...)... Giá trị của các thang đo trong việc đánh giá hoạt động học tập, kết quả giáo dục của 

HS phụ thuộc rất nhiều vào việc nó có được xây dựng tốt hay không và có được sử dụng hợp lí 

hay không.  

Đánh giá bằng thang đo cần tuân theo những nguyên tắc sau: (1) Những tiêu chí của thang 

đo cần phải là những nội dung giảng dạy và giáo dục quan trọng; (2) Những mô tả trong thang 

đo phải là những bằng chứng có thể trực tiếp quan sát được; (3) Các mức độ và mô tả mức độ 

của thang đo phải được định nghĩa rõ ràng. (4) Nên đưa ra từ 3 đến 7 mức độ trong thang đo 

tùy vào yêu cầu, mục tiêu đo lường; (5) Nếu có thể, nên kết hợp kết quả đánh giá của nhiều 

người quan sát trên cùng một đối tượng (kết hợp GV đánh giá, HS tự đánh giá, HS đánh giá 

bạn, cha mẹ đánh giá). Cũng giống như mọi công cụ đánh giá khác, thang đo cần phải được 

xây dựng dựa trên những tiêu chí, đảm bảo độ tin cậy, độ phân biệt, độ giá trị... nhằm phục vụ 

những mục tiêu đánh giá cụ thể. Nó chỉ nên dùng khi người quan sát có điều kiện thu thập đầy 

đủ thông tin ghi trên thang đo. Nếu hai điều kiện này được đáp ứng, thang đo sẽ có rất nhiều 

ích lợi trong đánh giá. 

17.2.4. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi (điều tra xã hội học)  

       Đây cũng là phương pháp chủ yếu của đề tài, để nghiên cứu thực trạng về đánh giá HS ở 

các trường tiểu học. Mục đích của phương pháp điều tra bằng bảng hỏi là thu thập các thông tin 

về thực trạng tổ chức, triển khai thực hiện quy định đánh giá HS tiểu học của cán bộ quản lí, 

GV, HS, cha mẹ HS. Có 4 loại bảng hỏi dựa trên các nội dung khảo sát dành cho từng đối tượng 

(cán bộ quản lí, GV, HS, cha mẹ HS). 

17.2.5. Phương pháp phỏng vấn sâu và tọa đàm nhóm 

Mục đích của phương pháp phỏng vấn sâu là tìm hiểu, thu thập những thông tin bổ sung từ 

những quan điểm cá nhân, để làm rõ hơn các nội dung, các vấn đề được phát hiện qua các 



phương pháp khác về đối tượng nghiên cứu. Cần xác định rõ người được phỏng vấn, chủ đề, 

nội dung phỏng vấn, chất lượng các câu hỏi mở, kĩ thuật phỏng vấn... kĩ thuật xử lí để thực 

hiện linh hoạt hiệu quả phương pháp này. 

Mục đích của phương pháp tọa đàm nhóm là tạo nên các nhóm đối tượng được nghiên cứu 

cùng thảo luận chia sẻ quan điểm liên quan đến nội dung nghiên cứu. 

17.2.6. Phương pháp thực địa, thử nghiệm thực tế 

Phương pháp nghiên cứu thực địa được sử dụng để thu thập thông tin qua quan sát trực tiếp 

các hoạt động kiểm tra đánh giá (kết quả học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đánh giá các 

NL, phẩm chất…) của GV, HS (sử dụng những phương pháp, kĩ thuật, công cụ đánh giá nào...) 

ở các trường tiểu học, để có cở sở thực tiễn xây dựng chuẩn đánh giá theo NL, xây dựng quy 

trình, cách thức đánh giá NL, phẩm chất của HS tiểu học. 

Các chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất và các bộ công cụ đánh giá mẫu... sau khi được 

xây dựng cần được triển khai thử nghiệm thực tế ở các trường tiểu học... để lấy ý kiến của GV, 

các cán bộ quản lí trường tiểu học, HS tiểu học và thử nhiệm để đánh giá tính chuẩn/chuẩn hóa 

(độ tin cậy, độ phân biệt, độ giá trị...) để xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình 

GDPT mới.   

17.2.7. Phương pháp thống kê toán học  

Phương pháp thống kê toán học được sử dụng rất nhiều trong đề tài này để xử lí, phân tích, 

đánh giá định lượng và định tính các kết quả nghiên cứu. Cụ thể, sử dụng phương pháp thông 

kế toán học để đánh giá độ tin cậy, độ khó, độ phân biệt, độ giá trị... của các bộ chuẩn, các bộ 

công cụ mẫu dùng để đánh giá NL, phẩm chất... đảm bảo tính khách quan trong sai số cho 

phép. Các phần mềm chuyên dụng được dùng là SPSS/Conquest. 

17.3. Kỹ thuật sử dụng: 

Điểm yếu lớn nhất của GV tiểu học được các nghiên cứu trước của chúng phát hiện là GV 

rất yếu về phương pháp đánh giá và thiếu các kĩ thuật đánh giá trên lớp học. Vì vậy đề tài 

nghiên cứu chú trọng, xây dựng các kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong lớp học (Classroom 

Assessment Techniques – CATs). Đó là các công cụ hay cách thức tổ chức hoạt động dạy – 

học để kiểm soát việc học và đồng thời đo lường và đánh giá được mức độ đạt mục tiêu của HS 

trong các giờ học trên lớp. Đánh giá trên lớp học nhằm thu thập thông tin liên quan đến việc 

đạt các mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ... qua từng bài học, hàng ngày, hàng tuần, để tìm 

hiểu xem từng HS học tập, hình thành phát triển các năng lực phẩm chất ở các mức độ thế nào.  

CATs cung cấp thông tin về kết quả học tập thể hiện ở mức độ tiếp thu, nắm vững kiến 

thức, kĩ năng, thái độ học tập... các kĩ năng học tập, tư duy, vận dụng những gì được học vào 

cuộc sống... và cả sự hài lòng, phản ứng của HS đối với các bài giảng của GV.  

CATs khuyến khích HS nghĩ về việc: học được gì và học như thế nào, kết nối việc học với 

trải nghiệm và tiến tới việc tự định hướng cho quá trình tự học của chính mình. Làm chủ được 

các kĩ thuật đánh giá trên lớp học (CATs) là vô cùng quan trọng đối với GV, HS, vì đây là kĩ 

thuật đánh giá giúp GV, HS kịp thời điều chỉnh hoạt động giảng dạy, hoạt động học tập để hình 

thành NL, phẩm chất cho mỗi HS. 

Theo các chuyên gia về đánh giá giáo dục có thể phân chia các kĩ thuật đánh giá trên lớp 

học thành ba nhóm sau: (1) Nhóm các kĩ thuật đánh giá mức độ nhận thức; (2) Nhóm các kĩ 

thuật đánh giá năng lực vận dụng; (3) Nhóm các kĩ thuật tự đánh giá và phản hồi về quá trình 

dạy học. Đề tài sẽ nghiên cứu phát triển các nhóm kĩ thuật đánh giá này và phát triển chúng 

thành những bộ công cụ mẫu cho GV và HS. 



18 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 
[Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể 
cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng 
đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có] 

 18.1. Các tổ chức phối hợp chính để triển khai nghiên cứu 

- Phối hợp với Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD&ĐT nghiên cứu về xây dựng chuẩn đánh giá. 

- Phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam nghiên cứu về cơ sở lí luận. 

- Phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh về thiết kế công cụ đánh giá. 

- Phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Huế về thiết kế công cụ đánh giá. 

Để triển khai một số nội dung nghiên cứu cụ thể về cơ sở lí luận, xây dựng chuẩn đánh giá, 

thiết kế công cụ đánh giá… thuộc phạm vi nội dung nghiên cứu của đề tài. 

 18.2. Các tổ chức phối hợp để cung cấp, trao đổi thông tin về nội dung nghiên cứu 

- Phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội.   

- Phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh. 

- Phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế. 

Thông qua các đơn vị phối hợp này để triển khai một số nội dung nghiên cứu khảo sát và 

thử nghiệm thực tế (các chuẩn đánh giá, các bộ công cụ đánh giá…) đến các GV, cán bộ quản 

lí, HS các trường tiểu học trong cả nước để xin ý kiến góp ý bổ sung, hoàn thiện. Ngoài ra đề 

tài còn phối hợp với một số các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh khác (Thái Nguyên, Đắc lắc, 

Trà Vinh). 

19 Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) 
(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác 
đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân 
tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề 
tài). 

 Đề tài không tổ chức đi khảo sát nước ngoài. Tuy nhiên trong quá trình triển khai nghiên 

cứu, đề tài có thể  tổ chức một số cuộc  trao đổi tọa đàm  có mời các chuyên gia nước ngoài 

trao đổi góp ý về các nội dung, kết quả nghiên cứu của đề tài. 

20  Kế hoạch thực hiện: 

  Các nội dung, công việc 
chủ yếu cần được thực 
hiện; các mốc đánh giá 
chủ yếu 

Kết quả phải đạt 

Thời gian 
(bắt đầu, 
kết thúc) 

Cá nhân, 
tổ chức 

thực hiện* 

Dự kiến 
kinh phí 
(tr.đ VN) 

1 Xây dựng và hoàn thiện 
thuyết minh đề tài 

Bản thuyết minh hoàn 
chỉnh và được phê duyệt

9/2017 PGS.TS. Nguyễn 
Công Khanh và 

PGS.TS. Đào Thị 
Oanh 

23,426 

2 Thực hiện các nội dung nghiên cứu 

2.1 

 

2.1.1 

Nội dung 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.                                   

Công việc 1: Nghiên cứu 
cơ sở khoa học, quan điểm 
giáo dục theo tiếp cận 

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

10-12/ 
2017 

PGS.TS. Nguyễn 
Đức Minh và 
PGS.TS. Phan Thị 

76,492 



 

 

2.1.2 

 

 

2.1.3 

năng lực lực Thanh Hội 

Công việc 2: Nghiên cứu 
cơ sở khoa học, quan điểm 
đánh giá sự phát triển năng 
lực của người học 

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

1-2/ 2018 PGS.TS. Đào Thị 
Oanh và TS. Ngô 
Vũ Thu Hằng 98,358 

Công việc 3: Nghiên cứu 
ứng dụng các lý thuyết 
hiện đại trong đánh giá sự 
phát triển năng lực của 
người học 

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

1-2/ 2018 PGS.TS. Nguyễn 
Công Khanh và 
PGS.TS. Nguyễn 
Thị Kim Thoa 

88,855 

 2.1.4 

Công việc 4: Nghiên cứu 
thực tiễn (khảo sát thực 
trạng) về đánh giá HS tiểu 
học theo Thông tư 22 và 
Thông tư 30 

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

3-5/ 2018 PGS.TS. Nguyễn 
Đức Sơn và 
PGS.TS. Đào Thị 
Oanh 

525,833 

2.2 Nội dung 2: Xây dựng và thử nghiệm chuẩn đánh giá các năng lực chung (cốt lõi) và 
các năng lực chuyên môn (đặc thù môn học) của HS tiểu học theo chương trình GDPT 
mới (thông qua các môn học và hoạt động) 

 2.2.1 

Công việc 1: Xây dựng 
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 chung (cốt lõi) của HS 
tiểu học theo chương trình 
GDPT mới 

3-4/ 2018 PGS.TS. Phan Thị 
Thanh Hội và 
PGS.TS. Nguyễn 
Công Khanh  

86,736 

 2.2.2 

Công việc 2: Xây dựng 
chuẩn đánh giá các NL 
chuyên môn của HS tiểu 
học theo chương trình 
GDPT mới (thông qua 
các môn học và hoạt 
động) 

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) 

3-4/ 2018 PGS.TS. Nguyễn 
Thị Kim Thoa; 
TS. Đặng Thị Kim 
Nga; PGS.TS. Hồ 
Cẩm Hà  

106,782 

 2.2.3 

Công việc 3: Thử nghiệm 
các chuẩn đánh giá các 
NL chung (cốt lõi) và các 
NL chuyên môn của HS 
tiểu học theo chương 
trình GDPT mới 

Báo cáo kết quả thử nghiệm 
hai bộ chuẩn đánh giá các 
năng lực chung (cốt lõi) và 
các năng lực chuyên môn 
của HS tiểu học theo chương 
trình GDPT mới 

5-6/ 2018 TS. Ngô Vũ Thu 
Hằng; PGS.TS. 
Phan Thị Thanh 
Hội; PGS.TS. 
Nguyễn Công 
Khanh  

196,321 

2.3 
Nội dung 3: Xây dựng và thử nghiệm chuẩn đánh giá các phẩm chất của HS tiểu học 

theo chương trình GDPT mới 

 2.3.1 

Công việc 1: Thiết kế các 
chuẩn đánh giá các phẩm 
chất của HS tiểu học theo 
chương trình GDPT mới 

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

7-8/ 2018 PGS.TS. Nguyễn 
Đức Sơn và 
PGS.TS. Nguyễn 
Công Khanh. 

94,120 

 2.3.2 

Công việc 2: Thử 
nghiệm các chuẩn đánh 
giá các phẩm chất của 
HS tiểu học theo chương 
trình GDPT mới 

Báo cáo kết quả thử nghiệm 
chuẩn đánh giá các phẩm 
chất của HS tiểu học theo 
chương trình GDPT mới 

9-10/ 
2018 

PGS.TS. Phan Thị 
Thanh Hội và 
PGS.TS. Hồ Cẩm 
Hà 

110,197 

2.4 Nội dung 4: Xây dựng phương thức, quy trình, kĩ thuật đánh giá mức độ phát triển năng 



lực và phẩm chất HS tiểu học (dựa theo chuẩn đánh giá) 

 2.4.1 

Công việc 1: Xây dựng 
các phương thức đánh 
giá mức độ phát triển 
năng lực và phẩm chất 
HS tiểu học 

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

11-12/ 
2018 

PGS.TS. Nguyễn 
Đức Sơn; 
PGS.TS. Nguyễn 
Đức Minh  

56,537 

 2.4.2 

Công việc 2: Xây dựng 
quy trình, kĩ thuật đánh 
giá mức độ phát triển 
năng lực và phẩm chất 
của HS tiểu học 

Quy trình, kĩ thuật đánh giá 
mức độ phát triển năng lực 
và phẩm chất của HS tiểu 
học 

11-
12/2018 

PGS.TS. Hồ Cẩm 
Hà;TS. Dương 
Thu Mai; 
PGS.TS. Nguyễn 
Tuyết Nga  

44,668 

2.5 
Nội dung 5: Xây dựng và thử nghiệm các bộ công cụ đánh giá các năng lực 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 

 2.5.1 

Công việc 1: Xây dựng 

bộ công cụ đánh giá các 

năng lực chung (cốt lõi) 

của HS tiểu học (dựa 

theo chuẩn đánh giá) 

Bộ công cụ đánh giá các 

năng lực chung (cốt lõi) của 

HS tiểu học (dựa theo chuẩn 

đánh giá) 

1-2/2019 PGS.TS. Nguyễn 

Đức Minh;  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Khanh  
100,932 

 2.5.2 

Công việc 2: Xây dựng 

bộ công cụ đánh giá các 

năng lực chuyên môn  

của HS tiểu học (dựa 

theo chuẩn đánh giá) 

Bộ công cụ đánh giá các 

năng lực chuyên môn của 

HS tiểu học (dựa theo chuẩn 

đánh giá) 

1-2/2019 PGS.TS. Nguyễn 

Thị Kim Thoa; 

PGS.TS. Hồ Cẩm 

Hà; PGS.TS. Chu 
Cẩm Thơ.    

128,206 

 2.5.3 

Công việc 3: Thử nghiệm 

bộ công cụ đánh giá các 

năng lực chung (cốt lõi) 

và bộ công cụ đánh giá 

các năng lực chuyên môn 

của HS tiểu học (dựa theo 

chuẩn đánh giá) 

Báo cáo kết quả thử nghiệm 

bộ công cụ đánh giá các 

năng lực chung và bộ công 

cụ đánh giá các năng lực 

chuyên môn của HS tiểu học 

(dựa theo chuẩn đánh giá) đã 

hoàn thiện 

4-5/2019 TS. Nguyễn Thúy 

Nga; Th.S. 

Nguyễn Thị Thu; 

Nguyễn Vinh 

Quang;  Trần Thị 

Hà; Nguyễn Lê 

Thạch. 

376,084 

2.6 
Nội dung 6: Xây dựng và thử ngiệm 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 

 2.6.1 

Công việc 1: Thiết kế 

các công cụ đánh giá các 

phẩm chất nhân cách chủ 

yếu của HS tiểu học (dựa 

theo chuẩn đánh giá) 

Bộ công cụ đánh giá các 

phẩm chất nhân cách chủ 

yếu của HS tiểu học (dựa 

theo chuẩn đánh giá) 

3-4/ 2019 PGS.TS. Nguyễn 

Đức Sơn; Th.S. 

Nguyễn Thị Thu;  

và PGS.TS. 

Nguyễn Công 
Khanh 

 

98,176 

 2.6.2 

Công việc 2: Thử 
nghiệm các công cụ đánh 

giá các phẩm chất chủ 

yếu của HS tiểu học theo 

chương trình GDPT mới 

Báo cáo kết quả thử nghiệm 
bộ công cụ đánh giá các 

phẩm chất chủ yếu của HS 

tiểu học (dựa theo chuẩn 

đánh giá) đã hoàn thiện 

3-4/ 2019 TS. Ngô Vũ Thu 
Hằng; Th.S. 

Nguyễn Thị Thu; 

Đỗ Thị Hướng. 
182,723 



2.7 

Nội dung 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 và viết tài 

liệu các kĩ thuật đánh giá HS tiểu học trong lớp học  

 2.7.1 

Công việc 1: 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 và viết tài liệu các kĩ 

thuật đánh giá HS tiểu 

học trong lớp học 

Bộ tài liệu hướng dẫn đánh 

giá sự phát triển năng lực và 

phẩm chất của HS tiểu học; 

Chuyên khảo đánh giá HS 

tiểu học theo năng lực và tài 

liệu các kĩ thuật đánh giá HS 

tiểu học trong lớp học 

3-4/ 2019 PGS.TS. Đào Thị 

Oanh; PGS.TS. 

Nguyễn Đức 

Minh; PGS.TS. 

Nguyễn Công 

Khanh; TS. Ngô 

Vũ Thu Hằng;   

151,749 

 2.7.2 

Công việc 2: Thử 

nghiệm bộ tài liệu hướng 

dẫn đánh giá sự phát 

triển các năng lực và 

phẩm chất của HS tiểu 

học; Thử nghiệm tài liệu 

kĩ thuật đánh giá HS tiểu 

học trong lớp học 

Bộ tài liệu hướng dẫn đánh 

giá sự phát triển năng lực và 

phẩm chất của HS tiểu học 

(đã chỉnh sửa hoàn thiện); 

Tài liệu kĩ thuật đánh giá HS 

tiểu học trong lớp học đã 

được chỉnh sửa hoàn thiện 

5-8/ 2019 PGS.TS. Nguyễn 

Đức Sơn; TS. 

Ngô Vũ Thu 

Hằng và PGS.TS. 

Đào Thị Oanh. 81,588 

3   Tổ chức 3 hội thảo khoa học 

 3.1 

Hội thảo khoa học 1: tổ 

chức tại Hà Nội: “Xây 

dựng chuẩn đánh giá 

năng lực và phẩm chất 

HS cấp tiểu học”  

Tài liệu hội thảo: Các chuẩn 

đánh giá năng lực và phẩm 

chất HS tiểu học 

4/2018 PGS.TS. Nguyễn 

Công Khanh; 

PGS.TS. Đào Thị 

Oanh;  và các nhà 

KH. 

59,580 

 3.2 

Hội thảo khoa học 2: tổ 

chức tại Huế: “Quy trình, 

phương thức, và các kĩ 

thuật đánh giá HS  tiểu 

học” 

Tài liệu hội thảo: Quy trình, 

phương thức, và các kĩ thuật 

đánh giá HS tiểu học 

3/2019 PGS.TS. Nguyễn 

Đức Sơn;PGS.TS. 

Nguyễn Công 

Khanh, và các nhà 

KH. 

89,680 

 3.3 

Hội thảo khoa học 3: tổ 

chức tại Tp. HCM: “Các 

công cụ đánh giá năng 
lực và phẩm chất của HS 

cấp tiểu học” 

Tài liệu hội thảo: Các công 

cụ đánh giá năng lực và 

phẩm chất của HS tiểu học 

4/2019 PGS.TS. Nguyễn 

Đức Minh; 

PGS.TS. Nguyễn 
Công Khanh và 

các nhà KH. 

96,580 

4 Tổ chức 7 cuộc tọa 

đàm 

Các biên bản tọa đàm: hoàn 
thiện các chuẩn đánh giá NL 
và PC của HS tiểu học; hoàn 
thiện các tiêu chí và các 
thang đo đánh giá NL chung, 
NL chuyên môn, PC của HS 
tiểu học; hoàn thiện quy 
trình, phương thức đánh giá 
sự phát triển NL, PC của HS 
tiểu học; hoàn thiện bộ tài 
liệu hướng dẫn đánh giá sự 
phát triển NL, PC của HS 

2018- 

2019 

PGS.TS. Nguyễn 
Đức Minh; 

PGS.TS. Nguyễn 

Đức Sơn; PGS.TS. 

Nguyễn Đức Sơn; 

PGS.TS. Nguyễn 

Công Khanh; TS. 

Ngô Vũ Thu 

Hằng;  và các nhà 

KH. 

17,200 



tiểu học. 

5 Tổ chức 3 cuộc tập 

huấn chuyên môn sâu 

(về kĩ thuật đánh giá HS 

tiểu học ở HN, Huế, 

TP.HCM) 

Tài liệu tập huấn: Kĩ thuật 

đánh giá HS tiểu học trong 

lớp học 

Từ 10-

12/ 2018; 

2-3/ 2019 

PGS.TS. Nguyễn 

Đức Sơn; 

PGS.TS. Nguyễn 

Công Khanh. 
61,890 

6   Hoàn thiện sản phẩm và báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài, nghiệm thu đề tài  

6.1 
Tổng hợp kết quả nghiên 

cứu và báo cáo giai đoạn 

Các báo cáo giai đoạn cho 

cơ quan chủ quản và cơ quan 

chủ trì 

2018-

2019 

PGS.TS. Nguyễn 

Công Khanh, thư 

kí và các nhà KH. 
5,800 

6.2 

Tổng hợp các kết quả 

nghiên cứu và viết báo 

cáo tổng kết, báo cáo tóm 

tắt, báo cáo và nghiệm 

thu các cấp 

Báo cáo tổng kết và báo cáo 

tóm tắt 

8-10/ 

2019 

PGS.TS. Nguyễn 

Công Khanh, thư 

kí và PGS.TS. 

Nguyễn Đức Sơn. 
61,891 

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

21 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo dạng sản phẩm) 
21.1. Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo 
cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; 
số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT 
Tên sản phẩm 
(ghi rõ tên từng sản phẩm ) Yêu cầu khoa học cần đạt 

Ghi 
chú 

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

Phân tích, luận giải cơ sở khoa học, quan điểm giáo 
dục theo tiếp cận năng lực 

 

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

Phân tích, luận giải làm rõ cơ sở khoa học, quan điểm 
đánh giá sự phát triển năng lực của người học 

 

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

Phân tích, luận giải các lý thuyết hiện đại trong đánh 
giá sự phát triển năng lực của người học và khả năng 
ứng dụng vào thực tiễn giáo dục của Việt Nam 

 

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

Đảm bảo tính khoa học của báo cáo kết quả khảo sát 
thực trạng về đánh giá HS tiểu học 

 

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

Đảm bảo tính khoa học, khả thi của bộ chuẩn đánh 
giá các năng lực chung (cốt lõi) của HS tiểu học theo 
chương trình GDPT mới 

 

6 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) 

Đảm bảo tính khoa học, khả thi của 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) 

 

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

Đảm bảo tính khoa học, khả thi của bộ chuẩn đánh 
giá các phẩm chất của HS tiểu học theo chương trình 
GDPT mới 

 

8 Quy trình, phương thức đánh giá Đảm bảo tính khoa học, khả thi của quy trình, phương  



mức độ phát triển năng lực và 
phẩm chất HS tiểu học 

thức đánh giá mức độ phát triển năng lực và phẩm 
chất HS tiểu học 

9 Bộ công cụ đánh giá các năng lực 
chung (cốt lõi) của HS tiểu học 
(dựa theo chuẩn đánh giá) 

Bộ công cụ đánh giá các năng lực chung (cốt lõi) của 
HS tiểu học đáp ứng chuẩn và đảm bảo độ tin cậy, độ 
giá trị 

 

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

Bộ công cụ đánh giá các năng lực chuyên môn của 
HS tiểu học đáp ứng chuẩn và đảm bảo độ tin cậy, độ 
giá trị. 

 

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

Bộ công cụ đánh giá các phẩm chất chủ yếu của HS 
tiểu học đáp ứng chuẩn và đảm bảo độ tin cậy, độ giá 
trị.  

 

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

Tài liệu trình bày những vấn đề cơ bản về đánh giá sự 
phát triển năng lực và phẩm chất của HS tiểu học 

 

13 Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm 
tắt 

Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt về các kết quả 
thực hiện các nội dung của đề tài, đảm bảo tính khoa 
học 

 

21.2. Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

TT 
Tên sản phẩm 
(ghi rõ tên từng sản phẩm ) Yêu cầu khoa học cần đạt 

Dự kiến nơi công bố 
(Tạp chí, Nhà xuất bản) Ghi chú 

1 01 chuyên khảo: 
Đánh giá HS tiểu học 
theo năng lực  

Phân tích, luận giải cơ sở lí 
luận và thực tiễn trong đánh 
giá năng lực và phẩm chất của 
HS tiểu học 

NXB, Đại học Sư 
phạm 

 

2 06 bài báo khoa học Trong đó có 1 bài báo đăng 
trên các tạp chí quốc tế 

Bài báo đăng trên tạp  

chí trong danh mục của 
HĐ chức danh giáo sư 
Nhà nước 

Các tạp chí KH 
chuyên ngành 
được tính điểm 
công trình 

3 Đào tạo 01 thạc sĩ Gắn với nội dung nghiên cứu 
của đề tài 

Trường ĐHSPHN  

4 Hỗ trợ đào tạo 1-2 
tiến sĩ 

Gắn với nội dung nghiên cứu 
của đề tài 

Trường ĐHSPHN, 
hoặc ĐHGD - 
ĐHQGHN 

 

22 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

22.1. Lợi ích của đề tài: 

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc có 

tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học 

(đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài 

nước) 

        Kết quả nghiên cứu của đề tài làm rõ cơ sở lí luận khoa học và thực tiễn, xây dựng được các 

bộ chuẩn đánh giá, xác định rõ quy trình đánh giá, phương thức đánh giá, các kĩ thuật đánh giá và 

phát triển được các bộ công cụ mẫu đáp ứng chuẩn đánh giá. Đảm bảo độ tin cậy. Đây là nhưng 



công cụ hết sức cần thiết để góp phần đổi mới kiểm tra đánh giá HS tiểu học theo tiếp cận năng 

lực. 

        Kết quả nghiên cứu của đề tài này sẽ là cơ sở khoa học để Bộ GD&ĐT xây dựng chủ 

trương, chính sách pháp luật liên quan đến quy định đánh giá HS tiểu học tiếp cận với xu hướng 

đánh giá giáo dục hiện đại của thế giới. Kết quả của đề tài này cũng làm chuyển đổi nhận thức, 

thói quen trong đánh giá giáo dục tiểu học của GV lâu nay (chủ yếu sử dụng bài kiểm tra viết 

trong đánh giá kết quả học tập) sang sử dụng các phương pháp, kĩ thuật, công cụ đánh giá giáo 

dục hiện đại (đánh giá theo chuẩn, đánh giá theo tiêu chí, đánh giá xác thực, đánh giá sáng tạo…) 

để nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.  

        Kết quả nghiên cứu này cũng từng bước làm thay đổi nhận thức của phụ huynh, cộng đồng 

theo hướng đánh giá giáo dục tiểu học không dừng ở đánh giá kiến thức (xem HS có ghi nhớ, 

thuộc bài, hiểu bài…) mà phải đánh giá được khả năng vận dụng (năng lực thực hiện) trong 

những bối cảnh tình huống gắn với đời sống xã hội.  

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài, đào 

tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) 

       Quá trình tham gia triển khai thực hiện và phân tích, xử lí kết quả nghiên cứu của đề tài là 

quá trình mỗi cá nhân nhà nghiên cứu tự đào tạo và đào tạo lẫn nhau giữa các nhà chuyên môn có 

trình độ cao (chuyên gia, nghiên cứu viên, giảng viên, các nhà chuyên môn). Một nhóm các nhà 

nghiên cứu, cán bộ quản lý giáo dục, GV khi tham gia đề tài, có cơ hội tìm tòi học hỏi để trong 

tương lai gần trở thành những chuyên gia hoặc trở thành những nhà chuyên môn có tay nghề về 

đo lường và đánh giá HS tiểu học. 

        Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ và 2 thạc sĩ (chuyên ngành tâm lý học, đo lường và đánh giá trong 

giáo dục/ quản lý giáo dục…).   

22.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

(Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của cơ quan/ tổ chức 

ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyến giao kết quả nghiên cứu) 

a) Đối với các kết quả nghiên cứu là các các báo cáo tổng quan về cơ sở lí luận, luận điểm 

giáo dục theo tiếp cận năng lực, các lí thuyết hiện đại trong đánh giá sự phát triển năng lực và 

phẩm chất người học 

       Thông qua các hội thảo, các ấn phẩm khoa học (sách chuyên khảo, bài báo khoa học, báo cáo 

chuyên đề…) nhằm cung cấp thông tin cho các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu giáo dục, 

GV, phụ huynh, cộng đồng về cơ sở lí luận khoa học và thực tiễn đổi mới đánh giá giáo dục tiểu 

học theo năng lực. 

b) Đối với các kết quả nghiên cứu là các bộ chuẩn đánh giá các năng lực chung, năng lực 

chuyên môn, các phẩm chất và quy trình, phương thức đánh giá sự phát triển năng lực, phẩm 

chất của HS tiểu học    

       Các sở giáo dục, phòng giáo dục, đặc biệt là các trường tiểu học, GV tiểu học và cha mẹ HS, 

cộng đồng, biết rõ mục tiêu giáo dục tiểu học của chương trình GDPT mới thể hiện qua bản mô 

tả chuẩn đánh giá có tính khả thi và có thể đánh giá được. Đồng thời dựa trên các bảng mô tả 

biểu hiện hành vi đặc trưng của bộ chuẩn đánh giá chi tiết đến từng năng lực chung, năng lực 

chuyên môn, phẩm chất, cán bộ quản lý giáo dục và GV biết cách lập kế hoạch dạy học, định 

hướng, tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập thế nào để đạt được các chuẩn này ở đầu ra 

cuối cấp tiểu học. Cũng vậy, dựa trên quy trình, các phương thức đánh giá từ kết quả nghiên cứu 



của đề tài này, để cán bộ quản lý giáo dục, GV tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục đạt 

hiệu quả.  

c) Đối với các kết quả nghiên cứu là các bộ công cụ mẫu đánh giá các năng lực chung, năng 

lực chuyên môn, các phẩm chất chủ yêu của HS tiêu học  

       Để đánh giá sự phát triển các năng lực và phẩm chất của HS tiểu học cần có các bộ công cụ 

được thiết kế chuẩn, có độ tin cậy, độ giá trị… đáp ứng các tiêu chuẩn đo lường, tương thích với 

chuẩn đánh giá theo chương trình GDPT mới. Các sở, phòng giáo dục, đặc biệt là các trường tiểu 

học, GV tiểu học sẽ được cung cấp các bộ công cụ mẫu đáp ứng tiêu chuẩn đo lường, giúp họ dễ 

dàng thu thập thông tin, bằng chứng để đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập, giáo dục 

HS theo năng lực. Đồng thời dựa trên các bộ công cụ mẫu này các trường tiểu học và GV tiểu 

học có thể “cắt may”, sáng tạo ra các bộ công cụ phù hợp với từng bối cảnh tình huống giáo dục 

để đánh giá năng lực và phẩm chất của HS tiểu học. 

d) Đối với các kết quả nghiên cứu là Tài liệu hướng dẫn đánh giá sự phát triển năng lực và 

phẩm chất của HS tiểu học 

Tài liệu này được sử dung để các sở giáo dục, các phòng giáo dục, các trường tiểu học trong cả 

nước dùng để tập huấn bồi dưỡng cho GV tiểu học nhằm nâng cao năng lực kiểm tra đánh giá HS 

của GV. Các bậc phụ huynh cũng có thể tham khảo tài liệu này để biết cách hướng dẫn giúp đỡ 

các em HS tiểu học. 

  



 

Biểu I.1 

DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI  

STT Họ và tên, học hàm 

học vị 

Chức danh    

thực hiện 

Tổ chức công tác Thời gian làm 

việc cho đề tài 

(số tháng quy đổi) 

I. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài 

1 PGS.TS. Nguyễn Công 

Khanh 

Chủ nhiệm Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

16 tháng 

2 PGS.TS. Đào Thị Oanh Thư kí khoa học Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

18 tháng 

3 PGS.TS. Phan Thị 

Thanh Hội 

Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

6 tháng 

4 PGS.TS. Hồ Cẩm Hà Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

6 tháng 

5 PGS.TS. Nguyễn Đức 

Sơn 

Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

7 tháng 

6 TS. Nguyễn Thúy Nga Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

7 tháng 

7 TS. Dương Thu Mai Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm 

ngoại ngữ, ĐHQG HN 

6 tháng 

8 PGS.TS. Nguyễn Đức 

Minh 

Thành viên thực 

hiện chính 

Viện Khoa học giáo dục 

Việt Nam 

7 tháng 

9 PGS.TS. Nguyễn Thị 

Kim Thoa 

Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm 

Huế 

7 tháng 

10 TS. Ngô Vũ Thu Hằng Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội  

7 tháng 

II. Các thành viên tham gia thực hiện đề tài 

1 PGS.TS. Chu Cẩm Thơ Thành viên Viện Khoa học giáo dục 

Việt Nam 

4 tháng 

2 PGS.TS. Nguyễn Tuyết 

Nga 

Thành viên Viện Khoa học giáo dục 

Việt Nam 

4 tháng 

3 PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thấn 

Thành viên Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

4 tháng 

4 TS. Đặng thị kim Nga Thành viên Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

4 tháng 

5 Th.S. Vũ Thị Thư Thành viên Viện Khoa học giáo dục 

Việt Nam 

4 tháng 

6 Th.S. Nguyễn Thị Đông Thành viên Trường ĐHSP Nghệ 4 tháng 



thuật trung ương 

7 Th.S. Nguyễn Thị Thu Thành viên Trường Đại học Sư 

phạm TP. Hồ Chí Minh 

4 tháng 

8 Th.S (NCS). Nguyễn 

Vinh Quang 

Thành viên Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

8 tháng 

9 Th.S (NCS). Nguyễn 

Lê Thạch 

Thành viên Viện Khoa học giáo dục 

Việt Nam 

7 tháng 

10 Th.S (NCS). Đỗ Thị 

Hướng 

Thành viên Cao đẳng Sư phạm Hà 

Nam 

8 tháng 

11 Th.S. Trần Thị Hà  Thành viên Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

7 tháng 

12 Th.S. Tô Thị Thùy Linh Kỹ thuật viên Trường Đại học Sư   

phạm Hà Nội 
7 tháng 

13 Nguyễn Thị Mỹ Linh Kỹ thuật viên Trường Đại học Sư   

phạm Hà Nội 
8 tháng 

14 Tống Thị Mơ Kỹ thuật viên Trường Đại học Sư   

phạm Hà Nội 
3 tháng 

 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2017  Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 

(Họ tên và chữ ký) 

Tổ chức chủ trì đề tài 
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 

 

 
 
            PGS.TS. Nguyễn Công Khanh


