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Abstract: In the recent years, Competency-based Assessment (CBA) has been interested by many
educators. This assessment requires more frequent and continuous evaluation; assessment based
on criteria, performance; Using a variety of assessment methods and tools that meet the minimum
quality requirements, use concurrent quantitative measures with qualitative. The article provides a
brief description of the characteristics of competency-based assessment, and introduces some of
the measures used in assessing the learning outcomes of primary school students oriented to
competency development.
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1. Mở đầu
Kiểm tra, đánh giá là một trong các thành tố quan
trọng, không thể thiếu của quá trình dạy học. Mục tiêu
đánh giá kết quả học tập là cung cấp thông tin chính xác,
kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt
của chương trình và sự tiến bộ của học sinh (HS) để
hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động
dạy học, quản lí và phát triển chương trình, bảo đảm sự
tiến bộ của từng HS. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới về dạy
học cũng như kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát
triển năng lực hiện nay cần từng bước áp dụng các kĩ
thuật đánh giá hiện đại vào việc nâng cao chất lượng
đánh giá kết quả học tập của HS nói chung và HS tiểu
học nói riêng.
Bài viết trình bày đôi nét về đặc điểm của đánh giá
theo định hướng năng lực, đồng thời giới thiệu một vài
biện pháp, kĩ thuật sử dụng trong đánh giá kết quả học
tập của HS tiểu học theo định hướng năng lực.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đánh giá theo định hướng phát triển năng lực
2.1.1. Một số khái niệm chung
Trong giáo dục học, đánh giá được hiểu là quá trình
tiến hành có hệ thống để xác định mức độ mà đối tượng
đạt được mục tiêu giáo dục nhất định; nó bao gồm sự mô
tả về định tính hay định lượng những kết quả đạt được
và so sánh với mục tiêu giáo dục đã định. Sự đánh giá
cho phép xác định mục tiêu giáo dục đặt ra có phù hợp
hay không phù hợp, nó xác định mức độ đạt được mục
tiêu giáo dục cũng như tiến trình thực hiện mục tiêu như
thế nào [1; tr 9].
Trong dạy học, đánh giá kết quả học tập của HS là
quá trình đưa ra những nhận định, phán đoán về trình độ,
khả năng thực hiện mục tiêu học tập của HS dựa vào các
mục tiêu và tiêu chí cho trước dựa trên các thông tin thu

thập được. Từ đó, chỉ ra những ưu điểm đã đạt được,
đồng thời xác định các hạn chế và đề xuất các biện pháp
cải tiến để HS học tập ngày càng tiến bộ hơn.
Có nhiều quan điểm, định nghĩa khác nhau về năng
lực. Theo Từ điển Tiếng Việt, năng lực là phẩm chất tâm
lí và sinh lí tạo cho con người khả năng hoàn thành hoạt
động nào đó với chất lượng cao” [2; tr 661].
Trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
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” [3; tr 36].
2.1.2. Đặc điểm của đánh giá theo định hướng phát triển
năng lực
Có nhiều tác giả nghiên cứu về đánh giá theo định
hướng năng lực và nhìn chung đều thống nhất các đặc
điểm của đánh giá theo định hướng năng lực như sau:
- Mục đích: Đánh giá vì sự tiến bộ của HS nghĩa là
quá trình kiểm tra đánh giá phải cung cấp những thông
tin phản hồi giúp HS biết mình tiến bộ đến đâu, những
kiến thức/kĩ năng nào có sự tiến bộ, kiến thức/kĩ năng
nào còn yếu để điều chỉnh quá trình dạy và học. Đánh giá
cần đảm bảo sao cho HS không có cảm giác sợ hãi,
không bị thương tổn để thúc đẩy HS nỗ lực, đồng thời
đánh giá phải diễn ra trong suốt quá trình dạy học, giúp
HS so sánh, phát hiện mình thay đổi thế nào so với mục
tiêu học tập cá nhân đã đặt ra.
- Nội dung đánh giá: Những kiến thức, kĩ năng, thái
độ ở nhiều môn học, nhiều hoạt động giáo dục và những
trải nghiệm của HS trong cuộc sống xã hội, tập trung vào
năng lực thực hiện của HS.
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- Công cụ, kĩ thuật đánh giá: Sử dụng đa dạng các
công cụ, kĩ thuật đánh giá khác nhau nhằm góp phần
phân hóa đối tượng HS, phù hợp với năng lực nhận thức
của mỗi HS.
- Bối cảnh đánh giá: Tình huống, bối cảnh của bài tập,
nhiệm vụ phải gắn với bối cảnh học tập và thực tiễn cuộc
sống của HS.
- Thời điểm đánh giá: Đánh giá ở mọi thời điểm của
quá trình học tập, đặc biệt chú trọng đến đánh giá trong
quá trình.
2.2. Một số biện pháp đánh giá kết quả học tập ở tiểu
học theo định hướng phát triển năng lực
2.2.1. Sử dụng đa dạng các kĩ thuật đánh giá
Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của HS tiểu
học hiện nay, giáo viên phần lớn chỉ sử dụng các kĩ thuật
đánh giá như bài kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm khách
quan) và kiểm tra vấn đáp. Điều đó cho thấy, cách thức
đánh giá vẫn còn chưa phù hợp với quan điểm đánh giá
theo định hướng phát triển năng lực. Do vậy, bên cạnh
các phương pháp, kĩ thuật truyền thống thì cần tăng
cường sử dụng các kĩ thuật đánh giá linh hoạt, hiện đại,
đảm bảo phân hóa đối tượng HS và đáp ứng phong cách
học tập của mỗi người học như kĩ thuật “Vai trò - độc giả
- thể loại - chủ đề” (RAFT), kĩ thuật “Hình lập phương”
(Cubing), kĩ thuật “Cờ ca rô” (Connect four), kĩ thuật
Rubrics,…
* Sử dụng kĩ thuật “Vai trò - Độc giả - Thể loại - Chủ
đề” (RAFT)
- RAFT là một kĩ thuật sử dụng để đánh giá trong quá
trình dạy học trong đó yêu cầu HS trình bày thông tin
kiến thức với nhiều cách thức, thể loại khác nhau về các
nhiệm vụ, bài tập đặt ra [4, tr 132]. R (role) - có nghĩa là
vai trò, vai của người trình bày thông tin; A (audience) có nghĩa là độc giả, là đối tượng mà người trình bày
thông tin muốn hướng đến; F (format) - có nghĩa là thể
loại, cách thức thể hiện thông tin mà người trình bày lựa
chọn và T (topic) - là chủ đề, nội dung thông tin được
chọn để tìm hiểu, khai thác, diễn thuyết, thuyết minh.
- Ý nghĩa: Kĩ thuật này sẽ khuyến khích tư duy sáng
tạo của người học, buộc HS phải xử lí thông tin chứ
không đơn thuần viết câu trả lời cho câu hỏi. HS có hứng
thú, động cơ để thực hiện nhiệm vụ hơn bởi kĩ thuật này
đáp ứng phong cách học tập đa dạng thông qua phần lựa
chọn kiểu định dạng trình bày thông tin (trò chơi, hình
ảnh, bài thuyết trình, bài quảng cáo, công thức, chỉ dẫn,..)
[4; tr 133].
- Tình huống sử dụng: thường được sử dụng trong
quá trình dạy học hoặc sau khi kết thúc bài học.
- Kết quả học tập được đánh giá: kiến thức - kĩ năng của
HS về nội dung bài học hoặc của một hoạt động học tập.

- Cách thiết kế nhiệm vụ theo kĩ thuật RAFT:
+ Bước 1: Nghiên cứu mục tiêu, nội dung bài học xác
định các yêu cầu cần đánh giá.
+ Bước 2: Xác định các nội dung cụ thể của mỗi cột
của bảng RAFT:
R: Xác định các vai của chủ thể hoạt động mà HS có
thể đóng vai phù hợp với nội dung bài học đồng thời phù
hợp với năng lực của HS;
A: Xác định các đối tượng tiếp nhận thông tin mà HS
muốn hướng tới;
F: Xác định các hình thức trình bày thông tin (viết,
vẽ, nói, phỏng vấn,…)
T: Xác định các chủ đề tương ứng với nội dung yêu
cầu cần đạt.
+ Bước 3: Điền các thông tin vào bảng RAFT
Độc giả
Thể loại
Chủ đề
Vai trò (R)
(A)
(F)
(T)
- Cách thức sử dụng sử dụng kĩ thuật RAFT trong
đánh giá:
+ Bước 1: HS quan sát chung toàn bộ bảng nhiệm vụ;
+ Bước 2: HS đọc các thông tin trong cột thứ nhất Vai trò và lựa chọn vai thể hiện mà mình hứng thú nhất;
+ Bước 3: HS đọc cột thứ hai - Độc giả và lựa chọn
đối tượng phù hợp để mình hướng đến;
+ Bước 4: HS đọc cột thứ ba - Thể loại, HS lựa chọn
con đường, cách thức biểu đạt thông tin mà em muốn;
+ Bước 5: Trong cột cuối cùng, HS lựa chọn chủ đề
mà em muốn tìm hiểu, nghiên cứu, thực hiện.
- Ví dụ minh họa về kĩ thuật “vai trò - độc giả - thể
loại - chủ đề” trong bài Phòng bệnh béo phì - Khoa
học 4:
Thiết kế nhiệm vụ:
Bước 1: Nghiên cứu mục tiêu, nội dung bài học
Phòng bệnh béo phì và xác định yêu cầu cần đạt đối với
HS: 1) HS nêu được biểu hiện, nguyên nhân, tác hại của
bệnh béo phì; 2) HS xác định được các biện pháp phòng
tránh bệnh béo phì.
Bước 2: Xác định các nội dung cụ thể của mỗi cột của
bảng RAFT:
+ Vai trò (R): HS có thể đóng vai bác sĩ, bệnh nhân
béo phì, họa sĩ,…
+ Độc giả (A): Đối tượng tiếp nhận thông tin có thể
là người bị bệnh, các em nhỏ, các bạn trong lớp, bố mẹ
và người thân,…
+ Thể loại (F): Đóng vai, viết, vẽ, nói, phỏng vấn,…
+ Chủ đề (T): Cách phòng và điều trị bệnh béo phì;
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biểu hiện bệnh béo phì; những việc nên làm và không
nên làm để tránh bệnh béo phì; tác hại của bệnh béo phì.
Bước 3: Điền các thông tin đã xác định vào bảng
RAFT:

- Cách thiết kế nhiệm vụ:
+ Bước 1: Nghiên cứu mục tiêu, nội dung bài học,
xác định các yêu cầu cần đạt ở các mức độ nhận thức
khác nhau của HS;

Vai trò (R)
Bác sĩ
HS
Người béo phì

Khán giả (A)
Người bệnh béo phì
Các bạn trong lớp
Trẻ em

Thể loại (F)
Đóng vai
Nói bằng lời
Viết thư

Họa sĩ

Tất cả mọi người

Vẽ tranh tuyên truyền

Bạn

Bố mẹ và người thân

Lời khuyên

Cách thức sử dụng sử dụng kĩ thuật RAFT trong
đánh giá:
HS quan sát chung toàn bộ bảng nhiệm vụ; đọc các
thông tin trong các cột, lựa chọn vai thể hiện mà mình hứng
thú nhất; lựa chọn đối tượng phù hợp để hướng đến; lựa
chọn con đường, cách thức biểu đạt thông tin mà HS muốn;
lựa chọn chủ đề muốn tìm hiểu, nghiên cứu, thực hiện.
Khi HS thực hiện nhiệm vụ, GV đánh giá dựa vào
các tiêu chí phù hợp với các cách lựa chọn của HS:
+ Nếu HS chọn hình thức nói: đánh giá dựa vào mức độ
đầy đủ của nội dung yêu cầu cần đạt; tính lưu loát của bài
nói; thái độ tự tin khi nói; thể hiện vai giao tiếp phù hợp,..
+ Nếu HS chọn hình thức viết: đánh giá dựa vào
mức độ đầy đủ của nội dung yêu cầu cần đạt; cấu trúc
bài viết; hình thức trình bày bài viết,…
+ Nếu HS chọn hình thức vẽ: đánh giá dựa vào nội
dung thể hiện của bức vẽ; tính thẩm mĩ; tính nghệ thuật
của hình vẽ,...
* Sử dụng kĩ thuật “Hình lập phương” (Cubing)
- “Hình lập phương” là kĩ thuật cho phép người học
trình bày hiểu biết của mình về các khái niệm, thông tin,
vấn đề ở các mức độ nhận thức và nhiều hình thức biểu
đạt ngôn ngữ khác nhau [5, tr 124].
- “Hình lập phương” là một hình hộp được gấp bằng
giấy bìa gồm có 6 mặt, mỗi mặt có ghi các câu hỏi, hoạt
động khác nhau (yêu cầu khác nhau nhưng đều cùng
hướng tới một mục đích giống nhau) được thiết kế đa
dạng và linh hoạt dựa vào sự sẵn sàng học tập, hứng thú,
các mức độ nhận thức hay phong cách học tập của HS.
- Tình huống sử dụng: có thể sử dụng trong quá trình
dạy học hoặc sau khi kết thúc bài học.
- Kết quả học tập có thể đánh giá qua kĩ thuật “hình
lập phương”: kiến thức - kĩ năng môn học ở các mức độ
nhận thức khác nhau.

Chủ đề (T)
Cách phòng và điều trị bệnh béo phì
Biểu hiện bệnh béo phì
Tác hại của bệnh béo phì
Những việc không nên làm để tránh
béo phì
Tác hại của bệnh béo phì và các biện
pháp phòng tránh

+ Bước 2: Thiết kế câu hỏi, bài tập tương ứng với
các yêu cầu cần đạt;
+ Bước 3: Thiết kế “Hình lập phương” tương ứng
với các bài tập, câu hỏi vừa thiết kế.
- Cách thức sử dụng: HS có thể làm việc cá nhân,
cặp đôi hoặc theo nhóm. Trong hoạt động cặp hoặc
nhóm nhỏ, mỗi HS sẽ xoay hình lập phương và thực
hiện hoạt động được ghi trên bề mặt hình hộp mà HS
vừa xoay được. Mỗi HS thực hiện xoay hình hộp từ 24 lần để thực hiện các nhiệm vụ tùy thuộc vào độ dài
của các nhiệm vụ.
- Ví dụ minh họa về sử dụng kĩ thuật “Hình lập
phương” trong bài Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy Tiếng Việt 4.
Thiết kế nhiệm vụ:
Bước 1: Nghiên cứu mục tiêu, nội dung bài học và
xác định các yêu cầu cần đạt ở các mức độ nhận thức
khác nhau:
+ HS tìm được từ láy trong đoạn văn, bài thơ;
+ HS lấy được các ví dụ về từ láy; tìm từ láy từ các
tiếng cho trước;
+ HS viết được câu, đoạn, bài có sử dụng từ láy;
+ HS nêu được mục đích của việc sử dụng từ láy;
+ HS giải nghĩa được tiếng gốc của từ láy, giải nghĩa
được ý nghĩa của từ láy.
Bước 2: Thiết kế thành các câu hỏi trong các ngữ
cảnh cụ thể
+ Hãy tìm các từ láy có trong bài thơ, bài văn (có
ngữ liệu cụ thể).
+ Hãy lấy ví dụ về từ láy mà bạn có thể nghĩ được trong
thời gian 2 phút. Hãy nhờ bạn căn thời gian cho em.
+ Hãy viết một đoạn văn hoặc 1 bài thơ ngắn mà có
sử dụng ít nhất một từ láy.
+ Em hãy cho biết tại sao các nhà văn, nhà thơ
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thường sử dụng từ láy? Mục đích của việc sử dụng từ
láy là gì?
+ Hãy tìm tiếng có nghĩa trong từ láy “đo đỏ”. Giải
nghĩa tiếng gốc và giải nghĩa ý nghĩa của từ láy.
+ Tìm từ láy có chứa tiếng “thẳng”.
Bước 3: Thiết kế hình lập phương và in mỗi câu hỏi
trên vào mỗi mặt của hình hộp.
Cách thức sử dụng kĩ thuật trong đánh giá:
HS có thể làm việc cá nhân, cặp đôi hoặc theo nhóm.
Trong hoạt động cặp hoặc nhóm nhỏ, mỗi HS sẽ xoay
hình lập phương và thực hiện hoạt động được ghi trên
bề mặt hình hộp mà HS vừa xoay được. Mỗi HS thực
hiện xoay hình hộp từ 2-4 lần để thực hiện các nhiệm
vụ tùy thuộc vào độ dài của các nhiệm vụ. Với mỗi
nhiệm vụ GV xây dựng tiêu chí để đánh giá chính xác,
phù hợp.
* Xây dựng phiếu đánh giá Rubrics:
- Ý nghĩa: Rubrics là một công cụ dùng để cho điểm
bằng cách liệt kê tất cả các tiêu chí đánh giá một bài tập,
bài làm hay công việc mà HS đang thực hiện bằng cách
phân hạng thứ bậc. Như vậy, sử dụng Rubrics là cách
liệt kê tất cả những gì HS phải thực hiện để có thể nhận
được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành hay chưa
hoàn thành. Từ đó, giúp HS có thể tự đánh giá được
mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Trong dạy
học ở tiểu học, Rubrics phù hợp được sử dụng trong
đánh giá năng lực, phẩm chất của HS, bên cạnh đó thiết
kế Rubrics để đánh giá trong quá trình dạy học, giúp
giáo viên có các minh chứng xác thực để làm căn cứ
đánh giá HS.
- Cấu trúc của Rubrics: Một Rubrics thường trình
bày dưới dạng bảng biểu như một ma trận hai chiều
cung cấp các mức độ chất lượng đối với từng tiêu chí
cụ thể, gồm có 4 thành phần chính:
+ Mô tả bài tập/công việc/nhiệm vụ;
+ Các chiều: thể hiện các mức độ chất lượng
+ Thang đo hoặc các mức độ thành tích: được mô tả
bằng các thứ hạng khác nhau (hoàn thành tốt, hoàn
thành, chưa hoàn thành) hoặc các điểm số (3, 2, 1,…).
+ Mô tả các chiều: Mô tả các hành vi cần đạt được
ứng với các thứ hạng đặt ra.
- Kết quả học tập có thể đánh giá qua bảng rubrics:
kiến thức - kĩ năng môn học ở các mức độ thành tích
khác nhau.
- Cách thức sử dụng: Giáo viên sử dụng phiếu đánh
giá Rubrics để quan sát, theo dõi và ghi nhận những kết
quả đạt được thường xuyên về kiến thức, kĩ năng của
HS thông qua các giờ học trên lớp cũng như qua các
hoạt động giáo dục; cung cấp nguồn minh chứng xác

thực khi đánh giá định kì về học tập cuối năm học từng
môn học của HS ở tiểu học.
- Cách thiết kế rubrics trong đánh giá kết quả học
tập:
+ Bước 1: Nghiên cứu nội dung bài học/ chủ để học
tập, xác định các yêu cầu cần đạt đối với HS;
+ Bước 2: Lựa chọn các thang đo hoặc các mức độ
thành tích
+ Bước 3: Mô tả các hành vi, biểu hiện cụ thể tương
ứng với mỗi thang đo.
- Cách thức sử dụng: Có thể thiết kế rubrics để GV
ghi nhận các kết quả quan sát biểu hiện về kiến thức kĩ năng của HS trong mỗi bài học đồng thời cũng có thể
thiết kế rubrics để HS tự đánh giá về hoạt động học tập
của bản thân.
- Ví dụ minh họa về Rubrics trong dạy học bài
Phòng bệnh béo phì - Khoa học 4.
+ Thiết kế rubrics
Bước 1: Nghiên cứu mục tiêu, nội dung bài học, xác
định các yêu cầu cần đạt đối với HS: HS nêu được biểu
hiện, nguyên nhân, tác hại của bệnh béo phì; HS xác
định được các biện pháp phòng tránh bệnh.
Bước 2: Lựa chọn thang đo: các mức độ hoàn thành
tốt; hoàn thành; chưa hoàn thành
Bước 3: Mô tả hành vi, biểu hiện ứng với các thang đo:
+ Cách sử dụng: GV sử dụng bảng rubrics đã thiết
kế để đối chiếu với những biểu hiện cụ thể của HS trong
quá trình học tập. Để xác định những HS đang được
theo dõi, quan sát đạt được ở mức độ nào. Từ đó có
minh chứng để đánh giá khách quan, chính xác kết quả
học tập của HS, nhất là với các môn học đánh giá bằng
nhận xét.
2.2.2. Xây dựng các bài tập trong tình huống, bối cảnh
thật trong cuộc sống để học sinh biết vận dụng những
điều đã học nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn
- Ý nghĩa: Thiết kế các nhiệm vụ, bài tập gắn với
thực tiễn nhằm giúp HS phát triển năng lực giải quyết
vấn đề, gắn liền giữa học tập và thực tiễn.
- Cách thực hiện: Để xây dựng được bài tập trong
tình huống bối cảnh thật cần:
+ Bước 1: Nghiên cứu mục tiêu, nội dung yêu cầu cần
đạt của nội dung bài học, chủ đề học tập cần đánh giá.
+ Bước 2: Kết nối với các vấn đề trong cuộc sống
để xem xét trong cuộc sống có tình huống hay hoạt
động nào có liên quan đến nội dung học tập.
+ Bước 3: Thiết lập thành bài tập, câu hỏi, nhiệm vụ
theo các mức độ phù hợp.
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Nội dung
Nội dung 1:
Nêu được
nguyên nhân
của bệnh béo
phì

Nội dung 2:
Nêu được tác
hại của bệnh
béo phì
…

Kết quả học tập cần đạt
Hoàn thành tốt
Hoàn thành
HS nêu được các nguyên nhân: ăn
HS nêu được tương đối đầy
quá mức cần thiết; ăn thức ăn có
đủ về các nguyên nhân cơ bản
nhiều dầu mỡ, chứa nhiều đường, ăn
dẫn đến bệnh béo phì: do ăn
nhiều thức ăn nhanh; hoạt động thể
nhiều; ăn thức ăn chứa nhiều
lực ít và có thể nêu thêm một vài
chất béo; do lười vận động.
nguyên nhân khác.
HS nêu được tương đối đầy đủ
HS nêu được các tác hại của bệnh béo
tác hại của bệnh béo phì tuy
phì theo từng tiêu chí: mất sự thoải
nhiên chưa chỉ ra được theo
mái trong cuộc sống; giảm hiệu suất
từng tiêu chí cụ thể: di chuyển
lao động và lanh lợi trong sinh hoạt;
chậm chạp; khó chịu nóng bức
nguy cơ mắc nhiều bệnh (HS kể được
vào mùa hè; kể được 1 vài
một số dẫn chứng phù hợp).
bệnh liên quan đến béo phì.
…
…

Chưa hoàn thành
HS chỉ nêu được một
nguyên nhân hoặc
không nêu được nguyên
nhân dẫn đến bệnh béo
phì.
- HS chỉ nêu được 1 đến
2 nguyên nhân gây ra
bệnh béo phì;
- HS không nêu được ví
dụ minh họa về các bệnh
liên quan đến béo phì.
…

- Ví dụ minh họa: Chủ đề luyện tập Giải toán về tỉ
số phần trăm, môn Toán 5.
+ Bước 1: Nghiên cứu mục tiêu chủ đề và xác định
yêu cầu cần đạt đối với HS là: HS biết cách tính một số
phần trăm của một số và vận dụng giải bài toán đơn giản
về tính một số phần trăm của một số.
+ Bước 2: Kết nối với các vấn đề trong cuộc sống
để xem xét trong cuộc sống có tình huống hay hoạt
động nào có liên quan đến nội dung học tập. Trong cuộc
sống thực tiễn có rất nhiều các vấn đề liên quan đến tỉ
số phần trăm: Vào các ngày nghỉ lễ, ngày đặc biệt tại
các cửa hàng, siêu thị thường có chương trình giảm giá
10%, 20%, 50% hay 70%...; việc tính thuế giá trị gia
tăng trong các hóa đơn sử dụng dịch vụ như: dịch vụ sử
dụng nước sạch, dịch vụ sử dụng điện, dịch vụ sử dụng
truyền hình,… Do vậy, khi học về tỉ số phần trăm có
nhiều tình huống liên quan trong thực tế có thể xây
dựng bài tập.

660.000 đồng

295.000 đồng

+ Bước 3: Thiết lập thành bài tập, câu hỏi, nhiệm vụ
theo các mức độ phù hợp.
Từ tình huống cuộc sống kết hợp với yêu cầu của nội
dung học tập, có thể thiết kế thành bài tập có nội dung
như sau:
ĐI SIÊU THỊ
Ngày nghỉ cuối tuần, Hiển được bố mẹ cho đi siêu thị
Lan Chi. Để thưởng cho những cố gắng của em trong
tuần học vừa qua, bố mẹ cho phép em lựa chọn một số
mặt hàng trong giới hạn cho phép. Hiển rất thích bộ đồ
chơi xếp hình LEGO, đôi giày và bộ quần áo thể thao có
mức giá niêm yết như sau:

370.000 đồng
Câu hỏi 1: Chữ số 3 trong giá của bộ quần áo thể thao
có giá trị bao nhiêu?
Câu hỏi 2: Nếu Hiển muốn bố mẹ mua cho cả 3 sản
phẩm này thì tổng số tiền bố mẹ phải trả là bao nhiêu?
(Xem tiếp trang 126)
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* Mục tiêu của biện pháp: dựa vào khả năng, trình độ
của HS, nội dung dạy học, GV lựa các phương pháp dạy
học tích cực phù hợp. Một số phương pháp dạy học tích
cực thường được sử dụng trong dạy học Toán ở tiểu học
như: dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học theo
dự án, dạy học đàm thoại, dạy học theo nhóm,...
* Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: GV
cần căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình
và sách giáo khoa, nội dung bài học, khả năng của HS để
lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp. Trong giờ học,
GV có thể vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học
nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Để tổ chức, hướng dẫn
cho HS tìm tòi, phát hiện, chiếm lĩnh kiến thức, GV cần
tổ chức các nhiệm vụ học tập phù hợp với đa số đối tượng
HS tham gia học tập.
3. Kết luận
Để nâng cao hiệu quả dạy học Toán nói chung và dạy
học phần Số thập phân trong chương trình môn Toán lớp
5 nói riêng, cùng với các biện pháp dạy học nêu trên, GV
cần tạo không khí thoải mái trong giờ học; nắm được khả
năng của HS để khai thác bài học hiệu quả.
Bên cạnh đó, theo chúng tôi, các trường tiểu học cần:
- Cập nhật các tập san, tạp chí để GV có điều kiện tiếp
cận với các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học;
- Tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy
học nhằm trang bị cho GV những kĩ năng nghề nghiệp
trong dạy học môn Toán.
Tài liệu tham khảo
[1] Bùi Ngọc Huệ (1995). Tâm lí học tiểu học. NXB Đại
học Sư phạm.
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[3] Đỗ Trung Hiệu - Đỗ Đình Hoan - Vũ Dương Thụy
- Vũ Quốc Chung (1995). Phương pháp dạy học
môn Toán ở tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.
[4] Nguyễn Bá Kim (2005). Phương pháp dạy học môn
Toán. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
[5] Kiều Đức Thành (chủ biên, 2001). Một số vấn đề về
nội dung và phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu
học. NXB Giáo dục.
[6] Phan Trọng Ngọ - Nguyễn Đức Hướng (2001). Các lí
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ...
(Tiếp theo trang 111)
Câu hỏi 3: Bộ đồ chơi LEGO đang được khuyến mại
50% so với giá niêm yết sản phẩm. Đôi giày thể thao

được giảm giá 10% so với giá niêm yết sản phẩm. Nếu
Hiển muốn mua đôi giày thể thao và bộ đồ chơi LEGO
thì số tiền thực tế phải trả là bao nhiêu? Nếu em muốn
mua cả 3 bộ sản phẩm thì hết bao nhiêu tiền?
Qua bài tập nêu trên sẽ góp phần đánh giá năng lực
giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận
toán học cho HS.
3. Kết luận
Giáo dục phổ thông ở nước ta đang thực hiện chuyển từ
chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng
lực, nghĩa là chuyển từ quan tâm đến người học cần biết
được gì sang hướng người học vận dụng cái được học để
làm được gì. Vì vậy, bên cạnh đổi mới phương pháp dạy
học nhằm phát triển năng lực của HS thì quá trình kiểm tra
đánh giá cũng phải chuyển từ cách đánh giá kết quả học tập
nặng về kiểm tra trí nhớ, tái tạo kiến thức sang đánh giá khả
năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết
các vấn đề thực tiễn. Hiện nay, khá nhiều giáo viên vẫn còn
lúng túng khi đánh giá theo định hướng năng lực; do vậy,
hiểu và biết cách sử dụng một số kĩ thuật, biện pháp đánh
giá theo định hướng năng lực là điều cần thiết.
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