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THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG MÔN HÓA HỌC
Nguyễn Ngọc Duy - Trường Đại học Tây Bắc
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Abstract: Designing a toolkit for solving problem and creativity capacity assessment plays an
important role, helps to identify specific measures in teaching at high schools to form and develop
problem-solving and creativity capacity for students, especially for education in mountainous area.
This paper focuses on designing a toolkit for problem-solving and creativity capacity assessment
of students in Northwestern mountainous provinces through using project based learning.
Keywords: Capacity, solving problem and creativity capacity, toolkit, assessment, student,
Northwest, project based learning.
1. Mở đầu
Chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 được
xây dựng theo định hướng phát triển năng lực người học.
Do vậy, để đánh giá năng lực nói chung và năng lực giải
quyết vấn đề và sáng tạo (NLGQVĐ&ST) của học sinh
(HS) nói riêng, giáo viên (GV) cần phải thiết kế và sử
dụng bộ công cụ đánh giá theo định hướng này.
Để thiết kế bộ công cụ đánh giá NLGQVĐ&ST của
HS cần dựa vào khái niệm, các biểu hiện của
NLGQVĐ&ST, các tiêu chuẩn, tiêu chí và các mức độ
thể hiện NLGQVĐ&ST của HS trong học tập. Bộ công
cụ đánh giá năng lực cần thể hiện sự đa dạng, phong phú
gắn với đặc thù môn Hóa học và đặc điểm của giáo dục
trung học phổ thông (THPT) các tỉnh miền núi Tây Bắc.
Bài viết nghiên cứu xây dựng bộ công cụ để đánh giá
NLGQVĐ&ST cho HS các tỉnh miền núi Tây Bắc thông
qua dạy học dự án (DHDA).
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
Dựa trên nhiều nghiên cứu, có thể thấy, giải quyết vấn
đề (GQVĐ) là quá trình tư duy phức tạp, bao gồm sự hiểu
biết, đưa ra luận điểm, suy luận, đánh giá, giao tiếp,... để
đưa ra một hoặc nhiều giải pháp khắc phục khó khăn,
thách thức của vấn đề. Trong quá trình GQVĐ, chủ thể
thường phải trải qua hai giai đoạn cơ bản: khám phá vấn
đề và tổ chức nguồn lực của chính mình (tìm hiểu vấn đề;
tìm hướng đi, thủ pháp, tiến trình,... để dần tiến tới một
giải pháp cho vấn đề); thực hiện giải pháp (giải quyết các
vấn đề nhỏ hơn ở từng lĩnh vực/nội dung cụ thể; chuyển
đổi ý nghĩa của kết quả thu được về bối cảnh thực tiễn)
và đánh giá giải pháp vừa thực hiện, hoặc tìm kiếm giải
pháp khác. Qua đó, năng lực GQVĐ thể hiện khả năng
của cá nhân (khi làm việc một mình hoặc làm việc cùng
một nhóm) để tư duy, suy nghĩ về tình huống vấn đề và
tìm kiếm, thực hiện giải pháp cho vấn đề đó.
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Cho tới nay, khái niệm năng lực và NLGQVĐ&ST
có nhiều định nghĩa khác nhau phản ánh các khía cạnh
khác nhau của khái niệm này. Tuy nhiên, theo khái niệm
năng lực được nêu ra trong tài liệu [1; tr 44], chúng tôi
quan niệm NLGQVĐ&ST là: “Khả năng cá nhân tư duy
một cách độc lập, sử dụng hiệu quả các quá trình nhận
thức, hành động và thái độ, động cơ, xúc cảm để giải
quyết những tình huống, những vấn đề học tập và thực
tiễn mà ở đó không có sẵn quy trình, thủ tục, giải pháp
thông thường, đồng thời có thể hình thành và triển khai
được các ý tưởng mới”.
2.2. Cơ sở thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực giải
quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh thông qua dạy
học dự án
Để thiết kế bộ công cụ đánh giá NLGQVĐ&ST của
HS cần dựa vào các cơ sở sau:
- Đặc điểm và tiến trình của DHDA:
+ Theo [2], [3], đặc điểm của DHDA được mô tả theo
sơ đồ sau:

Sơ đồ 1. Đặc điểm và tiến trình của DHDA
+ Tiến trình của dạy học theo dự án gồm 6 bước cơ
bản: Lựa chọn chủ đề, lập kế hoạch, thu thập thông tin,
xử lí thông tin, trình bày kết quả, đánh giá kết quả.
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- Đặc điểm nhận thức của HS THPT miền núi Tây Bắc:
+ HS chủ yếu là con em các dân tộc thiểu số, chất
lượng cuộc sống thấp, khả năng nhận thức, tính tự lực,
chủ động sáng tạo cũng như khả năng giao tiếp bằng
tiếng phổ thông còn nhiều hạn chế.
+ Phần lớn HS đều chăm ngoan, chịu khó, tuy nhiên
bản thân HS không có tố chất, chưa có động cơ, chưa có
ý chí và yếu về kĩ năng học tập.
+ Điều kiện về kinh tế, xã hội của địa phương còn
nhiều khó khăn dẫn đến cơ sở vật chất đầu tư cho giáo
dục còn nhiều hạn chế.
- Biểu hiện NLGQVĐ&ST của HS thông qua DHDA:
Từ kết quả nghiên cứu về NLGQVĐ&ST và thực tiễn
dạy học môn Hóa học ở trường THPT và đặc điểm nhận
thức của HS THPT các tỉnh miền núi Tây Bắc, đề xuất
10 biểu hiện NLGQVĐ&ST của HS qua sử dụng DHDA
như sau:
+ Phân tích, xác định được mục tiêu, tình huống,
nhiệm vụ học tập của dự án;
+ Đề xuất được câu hỏi nghiên cứu và xác định các
nội dung cụ thể cho đề tài dự án;
+ Xác định, thu thập và xử lí thông tin, đảm bảo sự
phù hợp cho việc thực hiện dự án;
+ Đề xuất được phương án GQVĐ đặt ra trong dự án
và lựa chọn được phương án phù hợp;
+ Lập được kế hoạch thực hiện dự án;

+ Thực hiện được kế hoạch dự án đề ra theo phương
án đã chọn một cách hiệu quả, đúng tiến độ với sự nỗ lực
của cá nhân và hợp tác trong nhóm;
+ Xây dựng sản phẩm dự án, báo cáo kết quả thể hiện
được nội dung hoạt động nghiên cứu, đầy đủ, khoa học,
có sáng tạo;
+ Trình bày sản phẩm dự án rõ ràng, logic, khoa học
và lôi cuốn;
+ Sử dụng các tiêu chí trong đánh giá và tự đánh giá
kết quả trong học theo dự án;
+ Điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án và vận
dụng vào giải quyết các tình huống hoạt động khác.
2.3. Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết
vấn đề và sáng tạo của học sinh các tỉnh miền núi Tây
Bắc thông qua dạy học theo dự án
Để đánh giá được NLGQVĐ&ST của HS thông qua
DHDA cần dựa trên một bộ công cụ bao gồm: Tiêu chí và
mức độ NLGQVĐ&ST; bảng kiểm quan sát; phiếu tự
đánh giá sản phẩm dự án của HS; phiếu hỏi và bài kiểm
tra. Trong bài viết này chúng tôi tập trung trình bày: Tiêu
chí và mức độ NLGQVĐ&ST, bảng kiểm quan sát, phiếu
tự đánh giá sản phẩm dự án và bài kiểm tra.
2.3.1. Xác định tiêu chí và mức độ đánh giá năng lực giải
quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh
Từ các biểu hiện và cấu trúc của NLGQVĐ&ST,
chúng tôi nghiên cứu đề xuất các tiêu chí, mức độ đánh
giá NLGQVĐ&ST (bảng 1).

Bảng 1. Tiêu chí và các mức độ NLGQVĐ&ST của HS các tỉnh Tây Bắc thông qua DHDA
Tiêu chí

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 3

1. Phân tích, xác định mục
tiêu, tình huống, nhiệm vụ
học tập của dự án.

Phân tích được tình huống, nhiệm
vụ của dự án và xác định mục tiêu
đầy đủ, rõ ràng.

Phân tích được tình huống,
nhiệm vụ của dự án, xác định
mục tiêu chưa đầy đủ, rõ ràng.

Phân tích tình huống, nhiệm
vụ dự án chưa rõ ràng, xác
định mục tiêu chưa đầy đủ.

2. Đề xuất được câu hỏi
nghiên cứu cho đề tài dự
án và xác định nội dung
cụ thể.

Đề xuất được câu hỏi thể hiện định
hướng, nghiên cứu và xác định
được nội dung nghiên cứu rõ ràng
và đầy đủ, hiểu được câu hỏi nghiên
cứu của nhóm, đề xuất.

Đề xuất được câu hỏi thể hiện
định hướng nghiên cứu và xác
định được một số nội dung
nghiên cứu rõ ràng nhưng chưa
đầy đủ và hiểu được câu hỏi,
yêu cầu của nhóm đưa ra.

Đề xuất được câu hỏi thể hiện
định hướng nghiên cứu và
nhưng chưa xác định được nội
dung nghiên cứu, chưa nêu ra
được câu hỏi định hướng nghiên
cứu đầy đủ, rõ ràng.

3. Xác định và thu thập
thông tin, xử lí (lựa chọn,
sắp xếp, kết nối,...) thông
tin phù hợp cho dự án.

Xác định và thu thập tìm kiếm được
nguồn thông tin có liên quan đến
vấn đề ở sách giáo khoa, tài liệu
tham khảo khác và thông qua thảo
luận với người khác; lựa chọn, sắp
xếp, kết nối,... thông tin một cách
phù hợp.

Xác định và thu thập được
nguồn thông tin. Biết tìm kiếm
các thông tin có liên quan đến
vấn đề ở sách giáo khoa và thảo
luận với bạn; lựa chọn, sắp xếp,
kết nối thông tin một cách tương
đối phù hợp.

Xác định và thu thập được
nguồn thông tin có liên quan
đến vấn đề ở mức kinh
nghiệm bản thân; lựa chọn,
sắp xếp, kết nối,... thông tin
chưa phù hợp.

4. Đề xuất phương án
GQVĐ đặt ra trong dự án chọn phương án phù hợp.

Đề xuất được một số phương án
GQVĐ. Lựa chọn được phương án
phù hợp để GQVĐ đặt ra trong dự án.

Đề xuất và lựa chọn được 1
phương án phù hợp để GQVĐ
đặt ra trong dự án.

Đề xuất được phương án
GQVĐ nhưng chưa thật hợp lí
và phù hợp.

5. Lập kế hoạch thực hiện
dự án.

Lập được kế hoạch thực hiện dự án
chi tiết, đầy đủ, đảm bảo các điều

Lập được kế hoạch thực hiện dự
án đảm bảo GQVĐ đặt ra nhưng

Lập được kế hoạch thực hiện
dự án chỉ giải quyết được một
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kiện để giải quyết được các nhiệm
vụ đặt ra trong dự án.

chưa đầy đủ, chi tiết. Lập được
kế hoạch thực hiện dự án chi tiết
đầy đủ đảm bảo các điều kiện
chỉ đủ để giải quyết một số
nhiệm vụ đặt ra trong dự án.

số nhiệm vụ đặt ra trong dự án,
nhưng chưa đầy đủ, chi tiết.
Hoặc chưa đầy đủ các điều
kiện đảm bảo thực hiện nhiệm
vụ của dự án, còn lúng túng.

6. Thực hiện kế hoạch
dự án.

Thực hiện kế hoạch, hoàn thành
nhiệm vụ được giao một cách độc
lập theo cá nhân và hợp tác nhóm
hiệu quả, sáng tạo.

Thực hiện kế hoạch, hoàn thành
nhiệm vụ được giao nhưng còn
lúng túng trong phối hợp với các
thành viên khác.

Thực hiện được kế hoạch, hoàn
thành nhiệm vụ được giao
nhưng cần sự hỗ trợ nhiều từ
các thành viên trong nhóm.

7. Xây dựng sản phẩm dự
án/báo cáo kết quả
nghiên cứu.

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu
chi tiết đầy đủ, sắp xếp theo logic,
khoa học và có sáng tạo.

Tổng hợp kết quả nghiên cứu
đầy đủ, sắp xếp theo logic
nhưng chưa sáng tạo.

Tổng hợp được kết quả nghiên
cứu đầy đủ nhưng sắp xếp
chưa theo logic hợp lí.

8. Trình bày sản phẩm dự
án/kết quả nghiên cứu
khoa học, rõ ràng đầy đủ
có sáng tạo.

Sử dụng các phương tiện trực quan,
sơ đồ tư duy, hình ảnh, biểu bảng
kết quả nghiên cứu dự án. Trình bày
rõ ràng, logic chặt chẽ, thể hiện sự
sáng tạo (minh họa hình ảnh, mẫu
vật, video,...).

Sử dụng phương tiện trực quan
nhưng chưa nêu được đầy đủ kết
quả nghiên cứu, cách trình bày
đa dạng, cấu trúc rõ ràng.

Sử dụng được phương tiện
trực quan trình bày kết quả
nghiên cứu chưa đầy đủ còn
sơ lược... cách trình bày chưa
thật rõ ràng, cấu trúc chưa hợp
lí.

9. Sử dụng các tiêu chí
trong đánh giá và tự đánh
giá kết quả học theo dự án.

Sử dụng được các tiêu chí trong
phiếu đánh giá NLGQVĐ&ST và
sản phẩm dự án để tự đánh giá một
cách đầy đủ, chi tiết và có lập luận
giải thích.

Sử dụng được các tiêu chí trong
phiếu đánh giá NLGQVĐ&ST
và sản phẩm dự án để tự đánh
giá đầy đủ nhưng chưa chi tiết,
có lập luận, giải thích nhưng
chưa rõ ràng.

Sử dụng tiêu chí trong phiếu
đánh giá NLGQVĐ&ST và
sản phẩm dự án chưa đầy đủ
và chi tiết, chưa biết lập luận
giải thích.

10. Điều chỉnh trong quá
trình thực hiện dự án và
vận dụng vào GQVĐ,
tình huống học tập và
thực tế khác.

Tự điều chỉnh các hoạt động trong
thực hiện giải pháp GQVĐ hợp lí,
nhận ra được sự phù hợp và không
phù hợp của giải pháp. Vận dụng
được trong tình huống tương tự.

Biết tự điều chỉnh các hoạt động
trong thực hiện giải pháp
GQVĐ, nhưng chưa đánh giá
được giải pháp. Vận dụng được
trong tình huống tương tự
nhưng còn lúng túng.

Tự điều chỉnh các hoạt động
trong thực hiện giải pháp
GQVĐ, nhưng chưa phù hợp.
Chưa đánh giá được giải pháp
và chưa vận dụng được trong
tình huống tương tự.

Trong đó:
2.3.2. Thiết kế bảng kiểm quan sát
Mức 1: tương đương với mức độ tốt, được 8-10 điểm.
Bảng kiểm quan sát theo các tiêu chí đánh giá
Mức 2: tương đương với mức độ đạt, được 5-7 điểm. NLGQVĐ&ST khi sử dụng DHDA cho HS THPT các
Mức 3: tương đương với mức chưa đạt, được 0-4 điểm. tỉnh miền núi Tây Bắc được thiết kế như bảng 2:
Bảng 2. Bảng kiểm quan sát đánh giá NLGQVĐ&ST trong DHDA
(Dùng cho GV đánh giá nhóm HS, cá nhân HS)
Trường:....................................................... Tỉnh:....................................
Họ tên GV:.................................................
Tên bài học/chủ đề dự án:.....................................................................................
Đối tượng quan sát: ......................... Lớp:................. Nhóm:...............................
Ngày ............. tháng ........... năm .............
TT
1
2
3
4
5
6

Đánh giá mức độ phát triển
NLGQVĐ&ST/điểm đạt được
Tốt: 8-10
Đạt: 5-7
Chưa đạt: 0-4

Tiêu chí thể hiện NLGQVĐ&ST của HS
Phân tích, xác định được mục tiêu, tình huống, nhiệm vụ học tập
của dự án.
Đề xuất câu hỏi định hướng nghiên cứu cho đề tài dự án đã chọn.
Lập kế hoạch thực hiện dự án.
Đề xuất phương án GQVĐ theo yêu cầu đặt ra.
Thực hiện được kế hoạch đề ra một cách hiệu quả.
Xác định và tìm kiếm nguồn thông tin phù hợp với đề tài dự án.
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Xây dựng sản phẩm nghiên cứu dự án khoa học, sáng tạo.
Trình bày sản phẩm dự án khoa học, rõ ràng, logic, lôi cuốn.
Tự đánh giá qua thực hiện dự án và sản phẩm dự án.
Tự điều chỉnh và vận dụng trong các tình huống học tập khác.
Tổng điểm

2.3.3. Thiết kế phiếu tự đánh giá sản phẩm dự án của
học sinh
Phiếu tự đánh giá sản phẩm của HS sau quá trình thực
hiện dự án để làm rõ thấy được sự phát triển
NLGQVĐ&ST của HS trong quá trình thực hiện dự án.
Phiếu tự đánh giá sản phẩm của HS phải có những tiêu
chí cụ thể rõ ràng, sát với tiêu chí đánh giá
NLGQVĐ&ST của HS. Việc thiết kế phiếu tự đánh giá
sản phẩm dự án được thực hiện theo quy trình sau:
Bước 1: Xác định đối tượng, mục tiêu và thời điểm
đánh giá.
Bước 2: Xác định nội dung và các tiêu chí cần đánh giá.

80-100

50-70

0-40

Bước 3: Thiết kế các tiêu chí và các mức độ đạt được
của tiêu chí tùy theo đặc điểm của mỗi loại sản phẩm hoạt
động của HS (báo cáo thuyết trình, bài trình chiếu, sản
phẩm vật chất, tranh ảnh,...) và có thêm các tiêu chí khác
mang tính đặc thù của sản phẩm.
Bước 4: Xác định thang đo mức độ của các tiêu chí
của NLGQVĐ&ST và thống nhất với HS để hoàn thiện
phiếu đánh giá.
Bước 5: Xác định cách thức xử lí dữ liệu đánh giá.
Phiếu đánh giá bài trình bày sản phẩm dự án của HS
(Dùng cho HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng) được
thể hiện qua bảng 3:

Bảng 3. Phiếu đánh giá sản phẩm báo cáo dự án
(Dùng cho HS tự đánh giá - đánh giá đồng đẳng)
Trường THPT:...............................................................................................
Tên nhóm:................................................ Lớp:.............................................
Tên đề tài dự án:............................................................................................
Hình thức sản phẩm:......................................................................................
Người đánh giá:.............................................................................................
Hướng dẫn đánh giá cho điểm:.....................................................................
Các mức độ đạt được của các tiêu chí
Tiêu chí
1. Nội dung
1.1. Mục tiêu,
nhiệm vụ
nghiên cứu.

1.2. Thu thập
thông tin

Tốt (9-10)

Khá (7-8)

Trung bình (Đạt) (5-6)

Yếu (chưa đạt) (0-4)

Nêu được mục tiêu,
vấn đề cần giải quyết
và cách thức giải
quyết thích hợp.
Thu thập thông tin cập
nhật đa dạng, phong
phú, gắn với thực tiễn
phù hợp với nhiệm vụ
cần giải quyết, có
nguồn gốc đầy đủ,
chính xác tin cậy.

Nêu được mục tiêu,
vấn đề cần giải quyết
và cách thức giải quyết
tương đối thích hợp.
Thu thập thông tin đa
dạng, gắn với thực tiễn,
phù hợp với nhiệm vụ
cần giải quyết nhưng
chưa đầy đủ, cập nhật.
Thông tin có nguồn
gốc rõ ràng.
Phân tích được các
dữ liệu nhưng chưa
logic khoa học, có sử
dụng biểu bảng trình
bày dữ liệu, bố cục
sản phẩm chặt chẽ,
chưa thật khoa học,
kết luận phù hợp với
chủ đề.
Trình bày rõ ràng, cấu
trúc hợp lí, chưa đầy
đủ các tiêu đề và nội

Nêu được mục tiêu, vấn
đề giải quyết chưa đầy
đủ, cách thức giải quyết
chưa thật phù hợp.

Nêu mục tiêu, vấn đề
cần giải quyết chưa đầy
đủ và chưa nêu được
cách thức GQVĐ.

Thu thập thông tin phù
hợp với nhiệm vụ cần
giải quyết nhưng chưa
đầy đủ, phong phú,
thông tin có nguồn gốc
rõ ràng.

Không thu thập đủ
thông tin cần thiết để
giải quyết nhiệm vụ dự
án. Các thông tin không
ghi nguồn gốc cụ thể.

Phân tích được ít dữ liệu
thu thập được nhưng
chưa logic khoa học.
Các dữ liệu trình bày
còn ở dạng thô, bố cục
sản phẩm chưa chặt chẽ
và khoa học, kết luận
chưa đầy đủ.

Chưa phân tích được
các dữ liệu, không sử
dụng biểu đồ,... biểu
bảng để xử lí thông tin;
bố cục sản phẩm không
chặt chẽ, chưa đưa ra
được kết luận phù hợp
cho đề tài dự án.

Trình bày rõ ràng chưa
thật đầy đủ, cấu trúc
chưa thật hợp lí, các tiêu

Trình bày chưa rõ ràng
và đầy đủ, còn lộn xộn,

1.3. Xử lí thông
tin - nội dung
sản phẩm

Phân tích các dữ liệu
logic khoa học, có sử
dụng biểu đồ, bảng
biểu để trình bày dữ
liệu, bố cục sản phẩm
chặt chẽ, khoa học,
kết luận đầy đủ, phù
hợp với chủ đề.

2. Hình thức
trình bày

Trình bày đẹp, đầy
đủ, rõ ràng độc đáo có
cấu trúc logic khoa

50

Điểm
đạt
được

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 443 (Kì 1 - 12/2018), tr 47-53

2.1. Kết cấu nội
dung

học; các tiêu đề và
nội dung quan trọng
được làm rõ, nổi bật
dễ theo dõi.

dung chính chưa
được làm nổi bật, dễ
theo dõi.

đề, nội dung chính chưa
được làm nổi bật.

các nội dung chính
chưa được làm rõ.

2.2. Hình thức
thể hiện

Sử dụng màu sắc hài
hòa, hình ảnh sinh
động phù hợp, sắp
xếp hợp lí, ngôn ngữ
chuẩn xác không có
lỗi chính tả.

Sử dụng màu sắc hài
hòa, hình ảnh minh
họa phù hợp, sắp xếp
hợp lí, ngôn ngữ
sử dụng chưa chuẩn
xác, có một vài lỗi
chính tả.

Sử dụng màu sắc hài
hòa, có hình ảnh minh
họa nhưng chưa thật phù
hợp. Diễn đạt chưa thật
rõ ý, mắc một số lỗi
chính tả.

Sử dụng màu sắc chưa
hài hòa, làm giảm hiệu
quả, diễn đạt còn lủng
củng, mắc một số lỗi
chính tả.

3. Thuyết trình,
báo cáo
3.1. Ý tưởng và
giới thiệu

Ý tưởng độc đáo,
sáng tạo, nội dung
giới thiệu sinh động,
hấp dẫn có ý nghĩa.
Giới thiệu tên dự án,
mục tiêu, các vấn
đề cần giải quyết rõ
ràng, đầy đủ, thu hút
người nghe.

Ý tưởng mới hấp dẫn.
Nội dung giới thiệu
hấp dẫn, có ý nghĩa.
Nêu được tên dự án,
mục tiêu, các vấn đề
cần giải quyết rõ ràng,
chưa thật đầy đủ và
thu hút.

Ý tưởng mới không hấp
dẫn. Nội dung giới thiệu
chưa được sinh động,
còn sơ sài. Nêu được tên
dự án, mục tiêu, các vấn
đề cần giải quyết chưa
đầy đủ và rõ ràng.

Ý tưởng quen thuộc,
không mới mẻ, sáng
tạo. Nội dung giới thiệu
còn sơ sài. Nêu được
tên dự án, chưa nêu
được mục tiêu, các vấn
đề cần giải quyết trong
dự án còn sơ sài.

3.2. Trình bày
nội dung

Trình bày nội dung
chính đầy đủ, chi tiết,
chính xác logic và
chặt chẽ, gắn liền với
chủ đề. Thể hiện tính
sáng tạo và thẩm mĩ.

Trình bày nội dung
chính tương đối đầy
đủ, logic, gắn với chủ
đề. Thể hiện tính
thẩm mĩ có sáng tạo.

Nội dung trình bày chưa
thật đầy đủ, chính xác
chưa thật gắn liền với
chủ đề. Màu sắc, bố cục
đẹp, có tính thẩm mĩ,
chưa sáng tạo.

Nội dung trình bày
chưa đầy đủ, chưa gắn
với chủ đề, màu sắc, bố
cục chưa đẹp, thẩm mĩ,
và không sáng tạo.

3.3. Thể hiện

Thu hút được khán
giả bằng bài trình bày
được chuẩn bị chu
đáo, diễn đạt trôi
chảy, thể hiện sự phối
hợp hợp lí, tích cực
của các thành viên
trong nhóm.

Bài trình bày được
chuẩn bị chu đáo,
trình bày trôi chảy
nhưng chưa thật sự
lôi cuốn. Có sự phối
hợp tích cực giữa
các thành viên trong
nhóm nhưng chưa
thật sự hợp lí và
hiệu quả.

Bài trình bày chuẩn bị
chưa thật chu đáo, trình
bày có đôi chỗ còn
lúng túng, chỉ có một
số thành viên biết
cộng tác, phối hợp làm
việc với các thành viên
khác. Không hiểu rõ
việc của mình.

Bài trình bày chuẩn bị
chưa tốt, trình bày còn
lúng túng, thiếu tính
chặt chẽ, thiếu sự phối
hợp giữa các thành viên
trong nhóm.

3.4. Minh họa

Phần nhiều minh họa
sinh động, phù hợp và
làm tăng tính hiệu quả
của phần trình bày.

Có nhiều minh họa
phù hợp làm tăng
tính hiệu quả trình
bày nhưng chưa thật
sinh động.

Có ít minh họa hoặc
phần minh họa chưa làm
tăng tính hiệu quả của
phần trình bày.

Không có minh họa
hoặc phần minh họa
không phù hợp với nội
dung trình bày.

4. Sử dụng
phương tiện kĩ
thuật, công
nghệ thông tin
trong trình bày

Sử dụng thành thạo,
hợp lí, hiệu quả
các phương tiện kĩ
thuật kết hợp công
nghệ thông tin, xử lí
được các tình huống,
trình chiếu nhanh và
chính xác.

Sử dụng khá hợp lí,
hiệu quả phương tiện
kĩ thuật kết hợp công
nghệ thông tin.
Xử lí được các tình
huống khi trình chiếu
kịp thời.

Sử dụng tương đối, hợp
lí và hiệu quả các
phương tiện kĩ thuật kết
hợp với công nghệ
thông tin. Xử lí các tình
huống trình chiếu còn
lủng củng.

Sử dụng chưa hợp lí và
hiệu quả phương tiện kĩ
thuật kết hợp với công
nghệ thông tin.
Chưa xử lí được các tình
huống khi trình chiếu.

Xếp loại kết quả theo 4 mức độ:

- Mức độ trung bình (đạt): Đạt từ khoảng 45 - dưới
65% yêu cầu mỗi chỉ tiêu (hoặc tổng điểm đạt từ 45 dưới 65 điểm).
- Mức độ yếu (chưa đạt): Đạt từ dưới 45% yêu cầu
mỗi chỉ tiêu (hoặc tổng điểm từ 0 - dưới 45 điểm).
2.3.4. Thiết kế bài kiểm tra

- Mức độ tốt: Đạt từ khoảng 85-100% yêu cầu mỗi
chỉ tiêu (hoặc tổng điểm đạt từ 85-100 điểm).
- Mức độ khá: Đạt từ khoảng 65 - dưới 85% yêu cầu
mỗi chỉ tiêu (hoặc tổng điểm đạt từ 65 - dưới 85 điểm).
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Bài kiểm tra, đánh giá NLGQVĐ&ST của HS ngoài
nhiệm vụ đánh giá kiến thức, kĩ năng của HS còn giúp
làm rõ sự thể hiện được một số tiêu chí đặc trưng của
NLGQVĐ&ST. Do vậy, GV cần thiết kế các bài tập theo
định hướng phát triển năng lực để xây dựng đề kiểm tra.
HS phải hoàn thành trong thời gian xác định sau đó GV
chấm điểm. Thông qua kết quả kiểm tra, GV sẽ đánh giá
được mức độ nắm kiến thức và các tiêu chí của
NLGQVĐ&ST.
Quy trình thiết kế
Để thiết kế đề kiểm tra, đánh giá NLGQVĐ&ST của
HS, GV cần tiến hành theo quy trình sau:
Bước 1: Xác định mục tiêu và thời điểm đánh giá.
Bước 2: Xác định tiêu chí cần đánh giá, phương pháp
và điều kiện thực hiện bài kiểm tra.
Bước 3: Lập ma trận bài kiểm tra, các câu hỏi thể
hiện, các nội dung của các tiêu chí cần đánh giá.
Bước 4: Thiết kế câu hỏi, hướng dẫn giải, đáp án giải
theo nhiều cách.
Bước 5: Thử nghiệm, trao đổi với đồng nghiệp và lấy
ý kiến của chuyên gia.
Bước 6: Chỉnh sửa và hoàn thiện.
2.4. Kết quả thăm dò ý kiến giáo viên về bộ công cụ
đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của
học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học
dự án
Để kiểm tra độ tin cậy và sự phù hợp của các tiêu chí,
mức độ đánh giá, các phiếu đánh giá NLGQVĐ&ST của
HS thông qua DHDA, chúng tôi tiến hành khảo sát các
GV đang trực tiếp giảng dạy tại các trường THPT miền
núi Tây Bắc. Các nội dung khảo sát được xây dựng ở
dạng các câu hỏi trong phiếu thăm dò ý kiến 85 GV của
10 trường THPT trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc và được
tiến hành trong năm học 2017-2018. Kết quả như sau:
- Mức độ phù hợp của các tiêu chí và mức độ đánh
giá NLGQVĐ&ST của HS THPT các tỉnh miền núi Tây
Bắc thông qua DHDA.
Mức độ
Ý kiến

Rất
phù hợp
25

Phù hợp
60

Không
phù hợp
0

- Đánh giá về các tiêu chí và mức độ đánh giá trong
bảng kiểm quan sát dùng đánh giá HS và phiếu HS tự
đánh giá:
Mức độ
Ý kiến

Rất
đồng ý
6

Đồng ý
79

Không
đồng ý
0

- Những biểu hiện của NLGQVĐ&ST ở HS có thể
đánh giá được qua bài kiểm tra:
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1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

Một số biểu hiện
của năng lực GQVĐ&ST
Phân tích, xác định được mục
tiêu, tình huống, nhiệm vụ học
tập của dự án
Đề xuất được câu hỏi nghiên
cứu và xác định các nội dung cụ
thể cho đề tài dự án
Xác định, thu thập và xử lí thông
tin, đảm bảo sự phù hợp cho
việc thực hiện dự án
Đề xuất được phương án
GQVĐ đặt ra trong dự án và lựa
chọn được phương án phù hợp
Lập được kế hoạch thực hiện
dự án
Thực hiện được kế hoạch dự án
đề ra theo phương án đã chọn
một cách hiệu quả, đúng tiến độ
với sự nỗ lực của cá nhân và hợp
tác trong nhóm
Xây dựng sản phẩm dự án, báo
cáo kết quả thể hiện được nội
dung hoạt động nghiên cứu, đầy
đủ, khoa học, sáng tạo
Trình bày sản phẩm dự án rõ
ràng, logic, khoa học và lôi cuốn
Sử dụng các tiêu chí trong đánh
giá và tự đánh giá kết quả trong
học theo dự án
Điều chỉnh trong quá trình thực
hiện dự án và vận dụng vào giải
quyết các tình huống hoạt động
khác
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Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn GV tham gia
khảo sát đã đồng tình với các tiêu chí cụ thể trong bộ công
cụ đánh giá đưa ra cũng như vai trò của bài kiểm tra trong
việc đánh giá NLGQVĐ&ST của HS. Điều đó cho thấy,
việc sử dụng các biện pháp hiệu quả kết hợp với một bộ
công cụ đánh giá tin cậy sẽ góp phần đánh giá chính xác
năng lực của HS trong quá trình học tập.
3. Kết luận
Để thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện
GD-ĐT, cần phải thực hiện đồng bộ việc đổi mới nội
dung và phương pháp dạy và học theo định hướng “coi
trọng việc bồi dưỡng năng lực toàn diện cho HS” ở tất
cả các cấp học, bậc học. Việc bồi dưỡng và phát triển
NLGQVĐ&ST cho HS là vấn đề mấu chốt có vị trí cực
kì quan trọng trong chiến lược GD-ĐT của các tỉnh miền
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núi Tây Bắc, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, thúc
đẩy công cuộc xây dựng và phát triển KT-XH cho các
tỉnh này. Thông qua bộ công cụ này sẽ góp phần đánh
giá chính xác hiệu quả của việc sử dụng DHDA để phát
triển NLGQVĐ&ST cho HS trong dạy học Hóa học ở
trường THPT các tỉnh miền núi Tây Bắc. Việc đánh giá
theo bộ công cụ này đang được triển khai, các kết quả
nghiên cứu sẽ được đăng tải trong các báo cáo tiếp theo.
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐƯA HÁT RU KHMER...
(Tiếp theo trang 41)
- Yêu cầu HS sưu tầm thêm ở địa phương những bài
hát ru Khmer hoặc ghi âm lại lời ru của bà, mẹ, chị,... như
một hoạt động học tập.
- Tổ chức cho HS các chuyến điền dã để nghe thực tế
các bà, các mẹ, các chị,... hát ru cháu, con,... hoặc biểu
diễn cho các HS nghe để dễ cảm, hiểu một cách sâu sắc
hát ru Khmer. Nếu không có điều kiện thì có thể đi quan
sát thực tế để chụp hình, quay phim, ghi chép văn bản,
cảm nghĩ về những bài hát ru Khmer.
Qua các hoạt động này, HS không chỉ được phát triển
năng lực ngôn ngữ (nói, viết), khả năng nghiên cứu và
đặc biệt có những hoạt động trải nghiệm gắn với cộng
đồng. HS sẽ được rèn phẩm chất đạo đức, ý thức sống tốt
đẹp, hướng đến hình thành nhân cách tốt đẹp sau này.
3. Kết luận
Là một hiện tượng văn hóa phổ biến, mang giá trị văn
hóa đặc trưng của người Khmer trong quá khứ, hát ru
Khmer cần được tạo một không gian phát triển phù hợp,
vừa giữ được ý nghĩa truyền thống vừa mang hơi thở thời
đại. Nghiên cứu các giải pháp đưa hát ru Khmer vào các
hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường không chỉ
góp phần khẳng định các giá trị âm nhạc, văn hóa trong
kho tàng âm nhạc dân gian Khmer mà còn qua đó góp
phần lưu giữ và phát huy giá trị của thể loại hát ru Khmer
đối với nền nghệ thuật nước nhà.
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