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Abstract: H. Gardner's multi-intellectual theory is a theory of human intelligence perceived in
many ways, diverse. H. Gardner introduced eight types of intelligence: language; logic mathematics; space; motor; music; communication; inner; nature. Applying this theory in student
assessment will help teachers and parents to promptly detect the competencies of each student,
from which there are appropriate interventions to develop the competency that they have and foster
weak capacities, contributing to improving the quality of education. The article mentions the
applying H.Gardner's multi-intellectual theory in assessing primary school students according to
competency approach.
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1. Mở đầu
Hiện nay, xu thế xem trí tuệ bao gồm nhiều năng lực
(NL) đang được các nhà tâm lí học, giáo dục học quan
tâm nghiên cứu. Một trong những lí thuyết được nghiên
cứu và ứng dụng rộng rãi theo xu thế đó chính là Lí thuyết
đa trí tuệ của Gardner. Đây cũng được coi là một lí thuyết
nhân văn và ứng dụng lí thuyết này trong đánh giá học
sinh (HS) tiểu học theo hướng tiếp cận NL là điều hết sức
cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Nếu hiểu rõ và áp dụng
lí thuyết này trong việc đánh giá HS tiểu học sẽ giúp nâng
cao chất lượng giáo dục tiểu học nói chung và đánh giá
nói riêng. Theo lí thuyết này, giáo viên (GV) và phụ
huynh sẽ phát hiện kịp thời những NL trong mỗi cá nhân
HS, từ đó có những biện pháp can thiệp phù hợp để phát
triển NL mà các em có đồng thời bồi dưỡng những NL
còn yếu kém, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Thực tế giáo dục tiểu học hiện nay đã và đang chuyển
cách đánh giá HS từ cách tiếp cận nội dung sang cách
tiếp cận NL. Việc thực hiện đánh giá HS theo Thông tư
số 22/2016/TT- BGDĐT chính là hướng tới hình thành
các phẩm chất và NL cho HS tiểu học. Tuy nhiên, trên
thực tế đánh giá NL của HS tiểu học, không ít GV và phụ
huynh vẫn khó hoặc chưa từ bỏ được thói quen đánh giá
truyền thống. Họ thường chỉ tập trung đánh giá HS và
con em mình về kết quả học tập mà ít chú ý đến việc bồi
dưỡng các phẩm chất, NL trí tuệ khác ở các em. Từ đó
dẫn đến việc đánh giá chưa sát, chưa đúng và chưa phù
hợp, gây tổn thương tâm lí cho HS cũng như chưa phát
huy tối đa tiềm năng ở trẻ.
Bài viết đề cập việc vận dụng Lí thuyết đa trí tuệ vào
đánh giá HS theo tiếp cận NL và đưa ra một số hướng

vận dụng lí thuyết đó vào đánh giá HS tiểu học theo xu
thế hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Lí thuyết đa trí tuệ của H.Gardner
Lí thuyết đa trí tuệ (hay còn gọi là “trí thông minh đa
dạng”) của H.Gardner được bắt đầu xuất hiện vào năm
1983 và có nhiều ứng dụng khác nhau trong nhiều lĩnh
vực. Không giống như cách truyền thống, trí thông minh
là duy nhất và thường tập trung vào trí thông minh logic
toán học, H. Gardner cho rằng, trí thông minh của con
người là đa dạng và mọi đứa trẻ đều có tám loại hình trí
thông minh, trong đó mỗi em lại có trí thông minh nổi
trội riêng. Các loại trí thông minh đó là: trí thông minh
ngôn ngữ; trí thông minh logic - toán học, trí thông minh
không gian; trí thông minh vận động; trí thông minh âm
nhạc; trí thông minh giao tiếp; trí thông minh nội tâm; trí
thông minh tự nhiên.
- Trí thông minh ngôn ngữ: là khả năng sử dụng
một cách có hiệu quả bằng ngôn ngữ (lời nói hoặc chữ
viết). Dạng trí tuệ này được vận dụng vào việc xử lí
các tình huống ngôn ngữ trong văn phạm, đời sống
thực tiễn bằng việc sử dụng cấu trúc ngôn ngữ, ngữ
nghĩa, ngữ dụng học…
- Trí thông minh logic - toán học: là khả năng sử dụng
có hiệu quả các con số vào các mối quan hệ, các sơ đồ
logic, mệnh đề, các dạng trừu tượng hóa có liên quan…
Kiểu thông minh này thường được các nhà toán học, nhà
thống kê, nhà khoa học, nhà logic học… sử dụng trong
các nghiên cứu hoặc trong việc vận dụng lí thuyết vào
các tình huống thực tiễn trong cuộc sống.
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- Trí thông minh không gian: là khả năng tiếp nhận
một cách chính xác thế giới không gian qua thị giác và
được thực hiện thành thạo các hoạt động thay đổi hình
dạng, không gian trên cơ sở khả năng đó. Kiểu thông
minh này bao gồm khả năng nhìn, khả năng thể hiện, khả
năng tự định hướng thích hợp trong không gian.
- Trí thông minh vận động: là khả năng sử dụng thành
thạo toàn bộ cơ thể để thể hiện các ý tưởng và cảm xúc
trong các tình huống khác nhau. Bao gồm các kĩ năng cơ
thể như sự phối hợp cử động, khả năng giữ thăng bằng,
sự khéo tay, sức mạnh cơ bắp, sự mềm dẻo của tay,
chân…
- Trí thông minh âm nhạc: là khả năng cảm nhận,
phân biệt, biến đổi và thể hiện các hình thức âm nhạc
khác nhau. Bao gồm tính nhạy cảm với nhịp điệu, âm
thanh liên quan đến âm nhạc.
- Trí thông minh giao tiếp: là khả năng cảm nhận,
phân biệt giữa các tâm trạng, ý đồ, động cơ và cảm nghĩ
của người khác. Dạng trí tuệ này bao gồm năng khiếu
nắm bắt những thay đổi về nét mặt, giọng nói, động tác,
tư thế…; các biểu hiện giao lưu giữa người với người và
đáp ứng các biểu hiện đó một cách thích hợp.
- Trí thông minh nội tâm: là khả năng hiểu biết bản
thân và hành động một cách thích hợp trên cơ sở tự hiểu
về bản thân mình. Dạng trí tuệ này bao gồm khả năng
nhận thức rõ về tâm trạng, động cơ, ý đồ, tính khí và ước
muốn của cá nhân, kèm theo khả năng tự kiềm chế, tự
kiểm soát, lòng tự trọng…
- Trí thông minh tự nhiên: là khả năng nắm bắt, nhận
dạng và phân loại các loài đông đảo bao gồm cả thực vật
và động vật có trong môi trường sống của chúng ta; sự
nhạy cảm với hiện tượng thiên nhiên; thậm chí với cả các
loại bất động vô tri… [1; tr 24-26].
Lí thuyết đa trí tuệ của H.Gardner đã được vận dụng
vào nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt trong lĩnh vực giáo
dục. Trí thông minh vừa là cơ sở vừa là biểu hiện của NL.
Trí thông minh có đầy đủ ở mỗi HS. Chính vì thế việc
vận dụng lí thuyết này vào đánh giá NL là một việc làm
rất cần thiết trong giáo dục tiểu học hiện nay.
2.2. Đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực
Trong bài viết này, chúng tôi quan niệm: Đánh giá
HS theo tiếp cận NL là việc thu thập các thông tin, đối
chiếu thông tin với chuẩn NL, đưa ra nhận định và giải
pháp về kết quả học tập, phẩm chất, NL của HS giúp các
em vận dụng những tri thức, kĩ năng đã học vào giải
quyết các tình huống xác định trong thực tiễn.
Đánh giá HS theo tiếp cận NL có nhiều điểm khác
biệt so với đánh giá HS theo kiểu truyền thống, bao gồm:
mục đích, nội dung, hình thức, người tham gia đánh
giá,… Nếu như mục đích của đánh giá truyền thống nặng

về xếp loại, ít có biện pháp hữu hiệu giúp HS tiến bộ thì
đánh giá NL hướng tới việc hình thành các phẩm chất,
NL của người học, vì sự tiến bộ của các em. Đánh giá
truyền thống chủ yếu bằng điểm số, ít nhận xét; GV “độc
quyền” trong đánh giá thì đánh giá NL chủ yếu đánh giá
thường xuyên bằng nhận xét, kết hợp giữa tự đánh giá
của HS và đánh giá của phụ huynh HS. Đánh giá truyền
thống thiên về sản phẩm cuối cùng, ít đánh giá quá trình
trong khi đánh giá NL chú trọng đến quá trình hình thành
các NL của HS. Đánh giá truyền thống nặng về kiến thức,
kĩ năng trong khi đánh giá NL chú trọng việc hình thành
những khả năng vận dụng tri thức, kĩ năng vào trong thực
tiễn cuộc sống [2; tr 169-174].
Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về
quy định đánh giá HS tiểu học cũng nói rõ về mục đích,
nội dung, hình thức đánh giá HS tiểu học, đặc biệt đánh
giá HS tiểu học cần tuân theo một số nguyên tắc như: Đánh
giá vì sự tiến bộ của HS; giúp HS phát huy tất cả khả năng;
đánh giá toàn diện HS thông qua đánh giá mức độ đạt
chuẩn kiến thức, kĩ năng và một số biểu hiện NL, phẩm
chất của HS theo mục tiêu giáo dục tiểu học; kết hợp đánh
giá của GV, HS, phụ huynh HS, trong đó đánh giá của GV
là quan trọng nhất; không so sánh HS này với HS khác,
không tạo áp lực cho HS, GV và phụ huynh HS [3].
Khi đánh giá HS theo tiếp cận NL cần tuân theo một
quy trình chặt chẽ từ khâu thu thập thông tin, đối chiếu
thông tin với chuẩn NL, đưa ra nhận định và giải pháp về
kết quả học tập, phẩm chất và NL của HS.
+ Khâu thu thập thông tin: Ở khâu này, GV thu thập
thông tin về quá trình, kết quả học tập của HS về kiến thức,
thái độ, kĩ năng, NL của HS... thông qua các phương pháp
khác nhau như quan sát, vấn đáp, trò chuyện, ghi chép các
biểu hiện về NL của HS, thiết kế các bài kiểm tra theo
hướng phát huy NL của HS... Đây là khâu mà GV không
chỉ thu thập được kết quả bài làm của HS mà còn thu được
các biểu hiện về NL khác nhau của HS thông qua các môn
học khác nhau ở tiểu học. Chẳng hạn, khi ra đề kiểm tra
theo hướng phát huy NL của HS, GV cần thiết kế theo 4
mức độ sau [3; tr 4]: Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến
thức, kĩ năng đã học; Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã
học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của
cá nhân; Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học
tập, cuộc sống; Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã
học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi
hợp lí trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.
+ Khâu đối chiếu thông tin với chuẩn NL: GV biết
được ưu và nhược điểm về kết quả học tập, phẩm chất,
NL của HS bằng cách đối chiếu thông tin đã thu được với
chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng môn học, các chỉ báo
về phẩm chất, chỉ báo về NL cần hình thành của HS
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thông qua thông qua quá trình hoạt động (đánh giá
thường xuyên) và kết quả hoạt động (đánh giá định kì)
để ghi nhận những tiến bộ của HS, các lỗi còn mắc phải
nếu có của từng em về kết quả học tập, phẩm chất và NL.
+ Khâu đưa ra nhận định và giải pháp: GV cần đưa
ra các lời nhận xét và các hướng khắc phục để giúp HS
tiến bộ, phát triển. Vì sự tiến bộ của HS coi trọng đánh
giá thường xuyên (đánh giá quá trình), tập trung phản hồi
làm rõ HS như thể nào, giúp HS biết cách làm thể nào để
cải thiện thành tích học tập. Tức là việc đánh giá phải
được tiến hành thường xuyên với từng bài học, không
nhằm xếp loại, giải trình, mà mục đích chính là thu thập
những thông tin liên quan đến việc học của HS, để biết
HS hiểu đúng hay chưa đúng; HS mắc lỗi ở chỗ nào, HS
tiến bộ ở chỗ nào so với chuẩn kiến thức và kĩ năng hay
yêu cầu mục tiêu của bài học để cả GV và HS đều phải
điều chỉnh hoạt động dạy và học cũng như hoạt động
đánh giá [3; tr 37]. Đối với đánh giá theo tiếp cận NL,
GV cần: đưa ra những lời nhận xét mang tính tích cực;
thường xuyên khích lệ, động viên HS; không so sánh HS
này với HS khác; ghi nhận mọi kết quả và cố gắng của
HS; kết hợp với phụ huynh trong việc đánh giá NL HS;
đưa HS vào những tình huống trải nghiệm thực tiễn.
Như vậy, đánh giá HS tiểu học theo tiếp cận NL là
một xu thế tiến bộ của giáo dục. HS được phát huy các
thế mạnh, sở trường của mình dựa trên các NL trí tuệ
khác nhau.
2.3. Vận dụng Lí thuyết đa trí tuệ của H.Gardner trong
đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực
2.3.1. Ý nghĩa của việc vận dụng Lí thuyết đa trí tuệ trong
đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực
Mục đích cuối cùng của việc dạy học cũng như đánh
giá HS tiểu học theo tiếp cận NL là giúp mỗi HS trở nên
thông minh hơn, hạnh phúc hơn. Đánh giá theo hướng
tiếp cận NL có ý nghĩa rất lớn trong công tác dạy học và
giáo dục HS. Từ năm 2016, Bộ GD-ĐT đã triển khai thực
hiện đánh giá HS tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TTBGDĐT. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, một số GV tiểu
học và phụ huynh vẫn chưa hiểu đúng bản chất và còn
lúng túng trong cách đánh giá HS theo tiếp cận NL.
Chính vì vậy, việc vận dụng lí thuyết H.Gardner trong
đánh giá HS tiểu học sẽ giúp cho GV, phụ huynh và HS
có thể đánh giá một cách hiệu quả hơn.
* Đối với GV: Nhìn nhận và đánh giá đúng thực lực
của HS, không chạy đua theo thành tích, kiểm soát được
các kết quả thực của HS; Tạo mối quan hệ thân thiện, gần
gũi và chia sẻ giữa các đồng nghiệp với nhau, từ đó nâng
cao chất lượng dạy học và giáo dục của lớp, của nhà
trường. Phát hiện được các “mũi nhọn” khác nhau về NL
của HS ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như Toán học, Tiếng

Việt, Nghệ thuật, Khoa học... để từ đó bồi dưỡng niềm
yêu thích, say mê của HS với các môn học khác nhau.
* Đối với HS:
- Giúp HS có khả năng tự nhận thức đúng về bản thân
mình: có khả năng gì nổi trội, không so sánh với người
khác, chỉ so với bản thân mình - trong sự tiến bộ của
mình. Từ đó, HS có niềm tin vào chính bản thân mình
đồng thời tin tưởng vào người khác. HS yêu thích đến
trường, mạnh dạn, tự tin....
- Giúp HS có cơ hội phát triển tối đa NL của bản thân
ngay từ lúc còn nhỏ: Việc đánh giá HS dựa trên lí thuyết
đa trí tuệ sẽ có nhiều tác dụng: phát triển tư duy, trí thông
minh, phát triển cảm xúc... của HS; giúp cho kết quả học
tập có tính bền vững; khai thác và làm phong phú được
vốn sống và kinh nghiệm của HS; giúp HS giải quyết
được các tình huống khác nhau của cuộc sống, nâng cao
chất lượng cuộc sống của mình; làm cho việc học tập trở
nên tự giác, thú vị hơn, thích thú hơn, hấp dẫn hơn;
* Đối với phụ huynh: phát hiện và đồng hành cùng
con trong việc tìm ra các NL sở trường để kết hợp với
nhà trường tạo dựng niềm tin, đam mê cũng như sự sáng
tạo của con em mình. Định hướng nghề nghiệp cho con
ngay từ lúc còn nhỏ. Đồng thời không gây áp lực về bệnh
thành tích cho con, không nhất thiết cứ phải giỏi Toán,
Tiếng Việt mới là “HS giỏi”.
Đánh giá NL HS dựa trên Lí thuyết đa trí tuệ giúp
mối quan hệ giữa GV và HS, giữa GV với phụ huynh,
giữa phụ huynh và con cái, giữa HS với nhau trở nên thân
thiện, gần gũi và có ý nghĩa vô cùng mạnh mẽ, tác động
tới tâm lí, tinh thần của HS tiểu học.
2.3.2. Một số gợi ý vận dụng lí thuyết đa trí tuệ trong
đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực
* Vận dụng trong việc phát hiện, bồi dưỡng trí thông
minh nổi trội của HS:
Mỗi HS có trí thông minh nổi trội khác nhau, nhiệm vụ
của các thầy cô giáo ở trường tiểu học là phát hiện ra các
khả năng đặc biệt của các em trong hoạt động học tập, hoạt
động ngoại khóa....Tương ứng với từng môn học khác nhau
ở tiểu học, mỗi HS thể hiện được cá tính, sở trường riêng
của mình. Nhiệm vụ của các GV chủ nhiệm, GV chuyên là
phát hiện, nuôi dưỡng các trí thông minh đó ở trẻ em. Không
nên “bỏ qua” những em không giỏi Toán, Tiếng Việt nhưng
lại rất có hứng thú và học tập tốt các môn nghệ thuật như
Âm nhạc, Mĩ thuật, Kĩ thuật; Thể dục...
Thành lập các câu lạc bộ tương ứng với các NL của
HS để bồi dưỡng trí thông minh. Chẳng hạn, Câu lạc bộ
Giáo dục Kĩ năng sống; Câu lạc bộ Võ thuật; Câu lạc bộ
Vẽ tranh; Câu lạc bộ Cầu lông, bóng đá...
Để làm được điều này GV cần lưu ý thay đổi nhận
thức, xóa bỏ tư duy “môn chính - môn phụ” ở trường tiểu
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học; tạo mọi cơ hội cho trẻ phát huy tối đa tiềm năng của
mình; không gây áp lực về điểm số đối với HS.
* Vận dụng trong cách đưa ra lời nhận xét trong
đánh giá thường xuyên đối với HS:
- Nhận xét cần đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, thời
sự và mang tính định hướng để trẻ nhận thức đúng và biết
cách sửa chữa, khắc phục lỗi kịp thời.
- Nhận xét cần có tính cảm xúc nhằm động viên, tạo sự
tự tin cho HS: HS tốt về mặt nào thì khen mặt đó; Không
lạm dụng quyền lực để trì chích HS; tránh hoặc hạn chế sử
dụng từ có tính tiêu cực; tập trung vào hành vi chứ không
tập trung vào con người; luôn cố gắng tìm ra điểm mạnh của
trẻ. Bằng những từ ngữ tích cực như: “Con đã tiến bộ...”;
“Thầy/Cô tin là con sẽ làm được”; “Thầy/Cô rất vui mừng
là con đã thay đổi”; “Sẽ là tốt hơn nếu con viết cẩn thận”;
“Con đã làm cô rất bất ngờ về sự tiến bộ của mình”... Hay
dùng ngôn ngữ cơ thể tích cực như vỗ tay, mỉm cười; nháy
mắt... thể hiện thái độ vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, tin tưởng
vào HS. Nhận xét tích cực là con đường hữu hiệu để hình
thành động cơ học tập bên trong cho HS tiểu học.
* Vận dụng trong việc thiết kế các bài tập đánh giá
theo từng loại NL của HS:
Tương ứng với từng loại trí thông minh, GV có thể
thiết kế các dạng bài tập phù hợp với từng môn học để
phát hiện và đánh giá NL của HS. Chẳng hạn như: trí
thông minh ngôn ngữ qua môn Tiếng Việt; trí thông minh
logic toán qua môn Toán; trí thông minh vận động qua
môn Thể dục; trí thông minh âm nhạc qua môn Âm nhạc;
trí thông minh tương tác qua các hoạt động trải nghiệm
và hoạt động ngoại giờ lên lớp.
3. Kết luận
Muốn phát huy được tối đa tiềm năng của HS tiểu
học thì việc vận dụng lí thuyết đa trí tuệ trong đánh giá
HS là việc làm cần thiết. GV, phụ huynh HS cần nhận
thức tốt điều này và có cách đánh giá phù hợp trong mọi
hoạt động của HS lúc ở trường cũng như ở nhà. Các loại
trí thông minh của trẻ được phát hiện, bồi dưỡng ngay từ
nhỏ là cơ hội tốt cho các em vận dụng những tri thức, kĩ
năng đã học vào trong các tình huống khác nhau để biến
đổi, phục vụ cho cuộc sống của bản thân và xã hội. Bài
viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vận dụng Lí
thuyết đa trí tuệ vào đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp
cận năng lực, đồng thời, đưa ra một số hướng vận dụng
Lí thuyết đa trí tuệ vào đánh giá học sinh. GV tiểu học có
thể tham khảo và vận dụng để nâng cao hiệu quả trong
đánh giá học sinh theo xu thế mới hiện nay.
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