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1. Chuẩn đầu ra của ngành 
và của học phần



Chuẩn đầu ra của ngành

•Mô tả kết quả đào tạo. 

•Là một tuyên bố về những gì các 

SV có thể làm được khi họ đã hoàn 

thành ngành học.

•Thiết kế cho SV ở mức trung bình -

tốt nghiệp được là đã phải làm được 

tất cả các CĐR.



Chuẩn đầu ra của học phần

•Mô tả kết quả sau khi học xong HP. 

•Là những tuyên bố về những gì
người học có thể làm được sau khi
hoàn thành học phần

•Mô tả chi tiết (hành vi, hoạt động 
mà NH làm được)

• CĐR: thiết kế cho SV trung bình.





2. Chuẩn nghề nghiệp giáo 
viên cơ sở GD phổ thông

THÔNG TƯ 20/2018/TT-BGDĐT



Mục đích ban hành quy định chuẩn 
nghề nghiệp giáo viên 

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT

Làm căn 
cứ để

GV

Tự ĐG, XD 
và triển khai 

kế hoạch 
phấn đấu cá

nhân

Cơ sở giáo 
dục phổ 
thông 

ĐG GV, XD 
và triển khai 

kế hoạch 
bồi dưỡng 

đội ngũ

Cơ quan 
quản lý nhà 

nước

NC, XD và 
thực hiện chế 
độ, chính sách 
phát triển đội 

ngũ; lựa chọn, 
sử dụng đội 

ngũ

Cơ sở đào 
tạo, bồi 

dưỡng GV

XD, phát 
triển chương 

trình và tổ 
chức đào 
tạo, bồi 

dưỡng GV



Chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông

•Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

•Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

•Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

•Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, GĐ và XH

•Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công

nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, 

giáo dục

Đảm bảo 
quy định

Đạt
Phấn đấu 
nâng cao

Khá Tác động tích 
cực đến đồng 

nghiệp

Tốt

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT



3. Đánh giá theo định 
hướng phát triển năng lực 
người học



Năng lực

•Theo OECD: 

◦ Năng lực là khả năng đáp ứng một cách hiệu quả 
những yêu cầu phức hợp trong một bối cảnh cụ thể; 

•Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 
2018: 

◦ Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát 
triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, 
cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, 
kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, 
niềm tin, ý chí,... thực hiện thành công một loại hoạt 
động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những 
điều kiện cụ thể...

https://moet.gov.vn/Pages/tim-kiem.aspx?ItemID=6273



Để việc đánh giá được

công bằng, tất cả sẽ làm

chung một bài kiểm tra. 

Vui lòng leo lên cái cây

kia.

Tình huống



Kiểm tra – đánh giá dựa trên các bậc 
nhận thức – kỹ năng – thái độ

•Phân bậc nhận thức - Bloom (1956) –

Anderson điều chỉnh (2001)

•Phân bậc kỹ năng - Dave (1975)

•Phân bậc thái độ - Krathwohl, Bloom & 

Masia (1973)



Phân bậc nhận thức – Benjamin Bloom (1956)

1. Biết / Nhớ

2. Hiểu

3. Vận dụng

4. Phân tích

5.Tổng hợp

6. Đánh giá

(Bloom1956)

Bloom, B.S. (Ed.). Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, 

Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's 

Taxonomy of educational objectives. New York : Longman. 

1. Biết / Nhớ

2. Hiểu

3. Vận dụng

4. Phân tích

5. Đánh giá

6. Sáng tạo

(L.Anderson điều chỉnh 2001)

http://www.amazon.com/Taxonomy-Educational-Objectives-Handbook-Cognitive/dp/0582280109/bigdogsbowlofbis/


Phân bậc kỹ năng (thao tác chân tay) –
Dave (1975)

1. Bắt chước: làm theo mẫu, thiếu sự liên kết cơ bắp –

hệ thần kinh

2. Thao tác: làm theo mẫu, có sự liên kết cơ bắp – hệ

thần kinh

3. Làm chuẩn xác

4. Liên kết: thực hiện hành động có sự phối hợp của

một loạt các hành động khác

5. Tự nhiên hóa: thành thạo, tự nhiên  trở thành kỹ

năng thuộc tiềm thức hay bản năng

Dave, R.H. (1970). Psychomotor levels in Developing and Writing Behavioral 

Objectives, pp.20-21. R.J. Armstrong, ed. Tucson, Arizona: Educational Innovators 

Press



Phân bậc thái độ Krathwohl, Bloom, & Masia (1973)

Tiếp nhận

Hưởng ứng

Hình thành giá trị

Hệ thống hóa

Tính cách hóa

https://www.researchgate.net/figure/Krathwohls-Taxonomy-of-Affective-Learning_fig2_273773847

https://lynnleasephd.com/201

8/08/23/krathwohl-and-

blooms-affective-taxonomy/

https://www.researchgate.net/figure/Krathwohls-Taxonomy-of-Affective-Learning_fig2_273773847
https://lynnleasephd.com/2018/08/23/krathwohl-and-blooms-affective-taxonomy/


Đầu ra
TIẾN 

TRÌNH

Đầu

vào

Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào



Đánh giá người học

Trước

• SV đã
biết
những
gì?

• Đánh giá
sơ khởi, 
đầu vào
(pre-
assessment)

Trong

• SV đang
học những
gì, như thế
nào?

• Đánh giá hình
thành, quá
trình, thường
xuyên
(formative 
assessment); 

chẩn đoán
(diagnostics 
assessment)  

Sau

• SV đã
học/ làm
được
những
gì?

• Đánh giá
tổng kết
(summative 
assessment)







•Assessment for Learning

•Assessment as Learning

•Assessment of Learning



Đánh giá theo định hướng phát triển
năng lực người học

•Kết hợp đánh giá đầu vào, quá trình và tổng kết; 

•Phối hợp nhiều hình thức đánh giá để đảm bảo ĐG đầy đủ KT – KN –
Mức tự chủ và trách nhiệm cá nhân

•Sử dụng hiệu quả thông tin đánh giá để điều chỉnh việc DẠY và HỌC

•Đánh giá năng lực (GV thiết kế các yêu cầu phức hợp trong một bối 
cảnh cụ thể để NH giải quyết)

◦ Yêu cầu vận dụng, thực hành, phân tích, đánh giá, sáng tạo… 

◦ Các câu hỏi yêu cầu vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng của nhiều lĩnh vực/ 
môn học để giải quyết một vấn đề chung (tích hợp – vận dụng thực tế).

•Đề thi/câu hỏi phát triển năng lực 

◦ NH học được điều mới qua đề thi/câu hỏi.



VD về câu hỏi/ đề kiểm tra
phát triển năng lực

https://vnexpress.net/ly-giai-hien-tuong-phinh-to-co-the-sau-khi-lan-duoi-nuoc-3963921.html

https://vnexpress.net/ly-giai-hien-tuong-phinh-to-co-the-sau-khi-lan-duoi-nuoc-3963921.html


Chủ đề: Từ chai nước ngọt có ga đến nguyên tắc 
an toàn khi lặn biển

•Khả năng hòa tan của chất khí vào trong nước phụ 

thuộc rất mạnh vào áp suất nén, áp suất càng lớn thì 

lượng khí hòa tan tối đa vào trong một lít nước càng 

cao. Tính chất này đã được ứng dụng để tạo ra các 

loại nước ngọt có ga. Khí carbonic được nén dưới áp 

suất cao sẽ hòa tan vào trong nước giải khát, áp suất 

nén đúng bằng áp suất của phần khí ở khoảng không 

còn lại phía trên. Khi bật nắp chai hoặc lon nước 

ngọt có ga, phần khí áp suất cao bị thoát ra ngoài 

làm cho áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng bị 

giảm đột ngột, và làm giảm mạnh khả năng hòa tan 

của khí carbonic vào trong nước ngọt, lượng khí 

cácbonic dư thừa sẽ tách ra khỏi chất lỏng dưới 

dạng bọt khí, nổi lên bề mặt của chất lỏng.

https://vnexpress.net/ly-giai-hien-tuong-phinh-to-co-the-sau-khi-lan-duoi-nuoc-3963921.html

https://vnexpress.net/ly-giai-hien-tuong-phinh-to-co-the-sau-khi-lan-duoi-nuoc-3963921.html


Chủ đề: Từ chai nước ngọt có ga đến nguyên tắc 
an toàn khi lặn biển

•Trong trường hợp lặn sâu xuống nước, cứ 

xuống sâu thêm 10 mét nước thì áp suất 

lại tăng thêm khoảng 1 atm.

•Từ các thông tin vừa nêu, hãy lý giải vì sao 

nếu sau một quá trình lặn sâu dưới nước 

mà người thợ lặn nổi lên quá nhanh thì sẽ

dễ rơi vào tình trạng “choáng” do giảm áp, 

thậm chí bị liệt hoặc tử vong.

•Đề xuất kỹ thuật nổi lên mặt nước khi lặn 

sâu để đảm bảo an toàn cho người lặn dựa 

trên những kiến thức vật lý đã học.

https://vnexpress.net/ly-giai-hien-tuong-phinh-to-co-the-sau-khi-lan-duoi-nuoc-3963921.html

https://vnexpress.net/ly-giai-hien-tuong-phinh-to-co-the-sau-khi-lan-duoi-nuoc-3963921.html


4. Đảm bảo SV đạt CĐR, 
đáp ứng chuẩn nghề nghiệp 
GV



Bám sát vào CĐR để thiết kế và
thực hiện đánh giá

Yêu cầu
cần đạt/ 
chuẩn
đầu ra

Nội dung

Phương
pháp

Phương
tiện / 

điều kiện Sự phối hợp
Thầy – Trò –
nhà Trường –
Gia đình - XH

Đánh giá



Một số biện pháp ĐG để PTNL NH

•ĐG thực hành, thí nghiệm 

•Đánh giá hoạt động của HS:

- Trình bày

- Phản biện (Nhận xét/ĐG) 

- Trao đổi/ tranh luận

- Chia sẻ

- Viết

- Vẽ

- Phân tích

- Tính toán, 

- Làm bài tập,  

- .......

28

•Đánh giá sản phẩm HS làm: 

- Sơ đồ, 

- Biểu đồ, 

- Biểu bảng, 

- Poster, 

- Bài luận, bài báo, bài thơ

- Mô hình,

- Bộ sưu tập...

•ĐG hoạt động nhóm

•ĐG cá nhân

•HS tự đánh giá

•HS đánh giá lẫn nhau

•ĐG thực hiện dự án



Xây dựng các chỉ số hiệu suất 
PI (Performance Indicator)

Năng lực 
hợp tác

Kỹ năng phân chia công việc 
trong nhóm

Mức độ hoàn thành công việc 
được giao

Chất lượng của sản phẩm

Mức độ tuân thủ kỷ luật nhóm

Sự đoàn kết, hỗ trợ



Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá –
tự đánh giá

30

Tiêu chí

1

Tiêu chí 2

Mức 1 Mức

2

Mức

3

Mức

4

Mô tả Mô tả

Mô tả



Rubric

•là một bảng hướng dẫn cho điểm bằng cách đưa

ra những mong đợi về mỗi mức độ thành tích

cần đạt cho mỗi tiêu chí mà người học cần phải

đạt được.

• giúp NH định hướng việc học.

31
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Bảng kiểm đánh giá một Rubric

• Các tiêu chí ĐG phù hợp mục tiêu học tập/ chuẩn đầu ra

không?

• Các mức độ khác nhau được đặt tên và giá trị điểm số phù

hợp không?

• Các thông tin mô tả có rõ ràng, phù hợp với từng mức độ, 

thể hiện sự liên kết không?

• Các thông tin mô tả có định hướng cho việc học không?

• Các mô tả có thể quan sát, đo lường được không?

• Ngôn ngữ có rõ ràng, dễ hiểu đối với người học không?

• Có dễ sử dụng không?

33



Theo dõi và đo “giá trị gia tăng” của SV

Value-added measures

how and why the strategic data project uses them 

to study teacher effectiveness. 

https://hwpi.harvard.edu/files/sdp/files/sdp-va-

memo_0.pdf

https://hwpi.harvard.edu/files/sdp/files/sdp-va-memo_0.pdf


https://www.canterbury.ac.nz/cam/assessment/value-added-assessments/

Theo dõi và đo “giá trị gia tăng” của SV

https://www.canterbury.ac.nz/cam/assessment/value-added-assessments/




•Xây dựng hồ sơ 

học tập của SV



Hồ sơ học tập

•Hồ sơ học tập của NH là một bộ 

sưu tập có mục đích và có tổ chức 

những công việc của NH, được tích 

lũy trong suốt một thời gian và thể 

hiện sự nỗ lực, tiến trình của NH và 

những gì các em đạt được



Hồ sơ học tập (portfolio)

•Giúp SV tự theo dõi tiến trình học tập của mình

•Giúp mỗi GV theo dõi quá trình học tập của SV 
dựa trên các bằng chứng, ghi nhận thường xuyên.

•Giúp các GV dạy các HP sau đó có các thông tin 
đầu vào quan trọng 

•Giúp CVHT, các GV khác theo dõi tiến trình học 
tập của các SV

•Giúp các nhà quản lý theo dõi sự phát triển về
năng lực và mức độ hoàn thành các chuẩn đầu ra 
của SV



Hồ sơ học tập điện tử (e-portfolio)

•Mỗi SV một hồ sơ học tập điện tử

•Quyền truy cập đề nghị: 

◦Quyền edit: GV giảng dạy HP (trong 

quá trình GD)  sẽ chuyển giao cho 

GV khác sau mỗi HK

◦Quyền view: nhà quản lý + CVHT + tất 

cả GV thuộc bộ môn có quan tâm + SV



Hồ sơ học tập điện tử (e-portfolio)

•Thể hiện:

◦ Thông tin SV (họ tên, hình ảnh, TT liên lạc...)

◦ Tiến trình học tập của SV

◦ Minh chứng cho tiến trình học tập và mức năng lực đạt 
được qua mỗi giai đoạn

 Các sản phẩm

 Lời nhận xét, đánh giá

 Bảng điểm...

◦ Đường năng lực của SV ứng với các CĐR của ngành




