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Abstract: The article presents the research results on students' self-assessment skills; the process
of students’ self-assessment of learning outcomes, the current status of students' self-assessment of
learning outcome in teaching Physics process in high school. At the same time, we propose the
process to develop the students' self-assessment skills in teaching Physics in high school. This
article also shows the research results and comments on enhancing students' self-assessment skills
in high schools.
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để tự điều chỉnh thông qua các hành động tự theo dõi và
1. Mở đầu
Trong dạy học nói chung và dạy học Vật lí ở trường ĐG các hoạt động học tập thông qua các kết quả phản hồi
trung học phổ thông (THPT) nói riêng, hoạt động kiểm từ các bài tự ĐG [3].
Theo David Boud, tự ĐG là sự tham gia của HS trong
tra, đánh giá (ĐG) có liên hệ mật thiết với quá trình dạy
học. Kiểm tra, ĐG phản ánh kết quả dạy học, là đòn bẩy việc xác định các tiêu chuẩn hoặc các tiêu chí để áp dụng
để thúc đẩy quá trình dạy học. Cùng với việc giáo viên cho công việc của HS giúp họ có thể thu thập thông tin
(GV) ĐG học sinh (HS) thì vấn đề giúp HS tự ĐG kết nhằm so sánh đối chiếu để đưa ra phán quyết về mức độ
quả học tập (KQHT) là hoạt động quan trọng giúp HS mà bản thân HS đã đáp ứng hay chưa đáp ứng được các
tự biết được chính xác năng lực học tập của mình để tiêu chuẩn và và tiêu chí đặt ra [4, tr 5].
điều chỉnh phương pháp học tập giúp nâng cao KQHT
Tự ĐG là một quá trình liên tục, liên quan chặt chẽ với
của bản thân. Tự ĐG được xem là hoạt động giúp HS quá trình dạy học, không tách rời khỏi quá trình dạy học.
thực hiện trách nhiệm của cá nhân trong quá trình học Quá trình tự ĐG KQHT của HS là một quá trình khép kín
tập, khuyến khích sự tự chủ và độc lập của HS trong liên quan đến 3 thành phần được thể hiện tại hình 1:
học tập, mang lại sự
thành công trong quá
Mục tiêu học tập
trình học tập suốt đời
Tự phán xét
và
kế hoạch học tập
[1], là nền tảng cho sự
(Biết được sự tiến bộ
(Thực hiện chiến lược để
phát triển động lực học
của bản thân so với
nâng cao hiệu quả học tập)
tập và tự học của HS
mục tiêu học tập)
[2]. Vì vậy, việc
nghiên cứu đề xuất quy
trình phát triển kĩ năng
Tự ĐG
tự ĐG KQHT trong
(Nhận thức được khả năng tư duy
dạy học môn Vật lí là
và hành động của bản thân)
việc làm có ý nghĩa
thực tiễn trong việc
nâng cao chất lượng
Hình 1. Quá trình tự ĐG KQHT của HS [5; tr 41]
dạy học môn Vật lí ở
Tự ĐG được coi là hoạt động quan trọng trong quá
trường THPT.
trình
học tập, giúp HS trở thành những người học có hiệu
2. Nội dung nghiên cứu
quả và có trách nhiệm với bản thân mình và xã hội,
2.1. Kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập của học sinh những người có thể độc lập thực hiện các nhiệm vụ học
tập dưới sự giúp đỡ của GV và nhà trường.
2.1.1. Tự đánh giá kết quả học tập
Tự ĐG KQHT là quá trình tự thu thập để biết những 2.1.2. Các thành phần của kĩ năng tự đánh giá kết quả
gì bản thân đã và chưa đạt được hoặc chưa áp dụng được học tập
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Tự ĐG KQHT liên quan đến mức độ nhận thức cao
về KQHT và hiệu suất học tập của cá nhân HS. Kĩ năng
tự ĐG liên quan chặt chẽ với kĩ năng kiến tạo mục tiêu
và động lực học tập; kĩ năng siêu nhận thức, kĩ năng nhận
thức bản thân [5, tr 43].
- Kĩ năng xác định mục tiêu và kiến tạo động lực học
tập: Mỗi HS cần có kĩ năng đầu tiên là kiến tạo, cụ thể
HS phải xác định được mục tiêu học tập để xác định được
hiệu quả học tập của họ nhằm tạo nên động lực học tập.
Đây là kĩ năng giúp HS làm chủ được mục tiêu và nhận
biết mức độ đạt được của bản thân so với mục tiêu đã đặt
ra để có thể xác định mức độ thành công hay thất bại, tạo
động lực học tập cho cá nhân.
- Kĩ năng siêu nhận thức: Các kĩ năng siêu nhận thức
được thể hiện thông qua các hoạt động tự ĐG gồm: kĩ
năng nói về hành vi của bản thân HS và của bạn học; tự
theo dõi tiến độ và tìm kiếm phương pháp trợ giúp một
cách thích hợp; kĩ năng hợp tác để thực hiện các nhiệm
vụ được giao; làm chủ được cảm xúc của cá nhân; tự
nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của chính mình;
kĩ năng lập kế hoạch thực hiện các hoạt động học tập và
tự đưa ra các lựa chọn và quyết định hợp lí.
- Kĩ năng nhận thức bản thân: HS có kĩ năng này sẽ
thực hiện tốt kĩ năng tự ĐG KQHT vì nếu có kĩ năng
nhận thức bản thân, họ sẽ tự ĐG được những gì họ có thể
làm và khả năng thực hiện thành công của công việc đó,
có thể tự ĐG KQHT của bản thân so với một tiêu chí đã
có sẵn hoặc tiêu chí do họ đặt ra.
Từ các nghiên cứu lí luận, chúng tôi đề xuất hệ thống
kĩ năng tự ĐG KQHT của HS trong dạy học Vật lí gồm:
kĩ năng tự xác định mục tiêu, nhiệm vụ học tập; kĩ năng
thu thập, phân tích và xử lí thông tin; kĩ năng tự phán xét
kết quả của bản thân và bạn bè so với tiêu chí đã có; kĩ
năng tự điều chỉnh hoạt động học tập.

2.2. Phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập của
học sinh trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông
2.2.1. Quy trình phát triển kĩ năng tự đánh giá kết quả
học tập của học sinh
Để phát triển kĩ năng tự ĐG KQHT cho HS, vấn đề
quan trọng cần dẫn dắt HS hình thành và phát triển kĩ
năng tự ĐG trong quá trình dạy học Vật lí. Do vậy, cần
phải thay đổi phương pháp dạy học, chuyển đổi dần vai
trò của GV là nhận xét, ĐG và phán quyết HS sang việc
HS ĐG HS và tự ĐG chính bản thân họ. Quá trình phát
triển kĩ năng tự ĐG kết quả học của HS trong dạy học
Vật lí ở trường phổ thông trải qua 4 giai đoạn cơ bản [5,
tr 46]:
- Giai đoạn 1: Xây dựng tiêu chí ĐG KQHT dựa trên
mục tiêu học tập của HS. GV cung cấp cho HS các tiêu
chí ĐG KQHT, cùng HS thảo luận các tiêu chí đó đảm
bảo có độ khó vừa phải, phù hợp nhận thức và ngôn ngữ
của HS.
- Giai đoạn 2: Hướng dẫn HS áp dụng tiêu chí để tự
ĐG KQHT. GV hướng dẫn cho HS cách áp dụng các tiêu
chí để tự ĐG, GV có thể ĐG mẫu một công việc để HS
hiểu được nội dung, ý nghĩa và cách thức sử dụng của
các tiêu chí ĐG. Sau đó, GV tiến hành cho HS thực hành
thông qua việc ĐG các thành viên trong nhóm, trong lớp
rồi cuối cùng cho HS tự ĐG bài làm của chính mình. GV
có thể sử dụng các hình thức giúp HS có thể phát triển kĩ
năng tự ĐG thông qua các phiếu học tập, phiếu tự ĐG
hoặc các hợp đồng học tập, sản phẩm học tập, tổ chức
cho HS tự ĐG theo tiêu chí đã đặt ra, tự đưa ra nhận xét
của bản thân về kết qủa học tập.
- Giai đoạn 3: Cung cấp phản hồi về HS theo tiêu chí.
Phản hồi là một phần quan trọng của quá trình tự ĐG.
Phản hồi giúp HS suy nghĩ về những gì họ đã đạt được,
những gì còn nhầm lẫn để bản thân HS xác định được

Bảng 1. Các mức độ GV phát triển kĩ năng tự ĐG KQHT của HS trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông
Các mức độ phát
Quá trình thực hiện để phát triển kĩ năng tự ĐG trong quá trình dạy học Vật lí
triển kĩ năng tự
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
ĐG cho HS
GV tổ chức cho HS
GV đưa ra Lấy ví dụ về áp dụng tiêu
tự ĐG bài của mình, GV hướng dẫn HS
công cụ ĐG và chí tự ĐG để hướng dẫn
phản hồi, nhận xét xây dựng mục tiêu
Tập dượt
hệ thống tiêu cách thức ĐG và nhận xét
kết quả của HS theo và chiến lược học tập
chí ĐG cho HS cho HS
tiêu chí đã đưa ra
HS căn cứ tiêu
GV và HS đều đưa GV hướng dẫn HS
HS tham gia ĐG bài của
chí tự ĐG bài
ra các thông tin phản lập bảng kê mục tiêu
Làm được
bạn
của mình
hồi
và chiến lược học tập
HS tự xây HS dựa trên sự hướng dẫn GV tham gia phản Học sinh chủ động
dựng tiêu chí mẫu của GV để xây dựng hồi các nhận xét tự xây dựng mục tiêu
Làm thuần thục
ĐG bài học
cách thức ĐG theo tiêu chí ĐG của HS
và chiến lược học tập
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những hoạt động họ đã hoàn thành, những hoạt động cần
làm tiếp theo trong quá trình dạy học.
- Giai đoạn 4: Thiết lập mục tiêu và chiến lược học
tập của HS. Sau khi có thông tin phản hồi, HS có thể xác
định được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để điều
chỉnh, xây dựng mục tiêu học tập mới và xây dựng chiến
lược học tập cho giai đoạn tiếp theo.
Trong quá trình dạy học Vật lí, để hình thành và phát
triển kĩ năng tự ĐG KQHT cho HS, GV có thể thực hiện
quy trình theo 3 bước, mỗi bước gồm 4 giai đoạn trên,
được thể hiện trên bảng 1 (trang trước):
2.2.2. Nghiên cứu thực trạng tự đánh giá kết quả học tập
của học sinh trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông
Để tìm hiểu thực trạng kĩ năng tự ĐG KQHT của HS
trong dạy học Vật lí ở trường THPT, vào tháng 10/2018,
chúng tôi tiến hành khảo sát 31 GV giảng dạy Vật lí tại
các trường THPT A Hải Hậu, THPT C Hải Hậu, THPT
Trần Quốc Tuấn, THPT Vũ Văn Hiếu và 120 HS trường
THPT A Hải Hậu thuộc tỉnh Nam Định. Kết quả khảo
sát như sau:
- Thực trạng tự ĐG KQHT của HS trong dạy học
Vật lí:
Trong phiếu khảo sát HS chúng tôi đã điều tra theo 2
nội dung: các biểu hiện của tự ĐG KQHT (4 biến quan
sát gồm BH1: “Đối chiếu bài làm của mình với đáp án,
bài mẫu”; BH2: “Tự kiểm tra để biết được những kiến
thức, kĩ năng đã nắm được và chưa nắm được”, BH3:
“Đối chiếu kiến thức, kĩ năng của mình với mục tiêu,
nhiệm vụ môn học”, BH4: “Tự đề ra kế hoạch học tập
phù hợp để việc học tập đạt hiệu quả ngày càng cao”);
các hình thức tự ĐG của HS hiện nay (5 biến quan sát
gồm HT1: “Tự ĐG thông qua làm bài tập trên lớp, ở

Biến quan sát
BH1
BH2
BH3
BH4
Biến quan sát
HT1
HT2
HT3
HT4
HT5

nhà”, HT2: “Tự ĐG thông qua trao đổi, thảo luận với
bạn học”, HT3:”Tự ĐG thông qua hồi tưởng kiến thức
và tự ra bài kiểm tra”, HT4: “Tự ĐG thông qua việc thực
hiện bài kiểm tra và nhận xét của GV”, HT5: “Tự ĐG
thông qua tự đặt câu hỏi và bài tập”). Các biến quan sát
được HS nhận định theo các mức ĐG của thang đo Likert
5 mức độ (không bao giờ, hiếm khi, thỉnh thoảng, thường
xuyên, rất thường xuyên). Kết quả thu được như sau:
+ Về biểu hiện của việc tự ĐG KQHT:
Theo bảng 2, các biến quan sát từ BH1 đến BH4 có
giá trị trung bình trên thang đo Likert 5 mức độ. Cụ thể
với BH1 “Đối chiếu bài làm của mình với đáp án, bài
mẫu” HS lựa chọn phương án nghiêng về mức độ
thường xuyên, đây chính là cách HS hiểu về tự ĐG và
thường xuyên sử dụng để tự ĐG KQHT của bản thân.
Với các biểu hiện còn lại BH2, BH3, BH4 tương ứng
với “Tự kiểm tra để biết được những kiến thức, kĩ năng
đã nắm được và chưa nắm được”, “Đối chiếu kiến thức,
kĩ năng của mình với mục tiêu, nhiệm vụ môn học”, “Tự
đề ra kế hoạch học tập phù hợp để việc học tập đạt hiệu
quả ngày càng cao” HS lựa chọn ở mức thỉnh thoảng,
cho thấy HS đều cơ bản đã biết thực hiện một số công
việc mang tính tự ĐG trong quá trình học nhưng mức
độ hiểu chưa được rõ ràng và chưa được áp dụng
thường xuyên. Nhìn chung, HS mới chỉ biết tự ĐG
KQHT của mình trên cơ sở đối chiếu với đáp án, bài
GV chữa hoặc bài làm của bạn.
+ Về các hình thức tự ĐG KQHT của HS:
Bảng 3 mô tả các biến về hình thức tự ĐG KQHT của
HS hiện nay. Các biến HT1, HT2, HT4 mức độ nhận
định nghiêng về mức thường xuyên sử dụng, cho thấy,
đa số HS chỉ có thói quen tự ĐG KQHT của bản thân
mình qua việc giải bài tập ở lớp, ở nhà; làm thêm bài tập

Bảng 2. Bảng thống kê mô tả các biến biểu hiện của tự ĐG
Giá trị trung
N (số quan sát)
Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
bình
120
1
5
3,58
120
1
5
2,88
120
1
5
2,88
120
1
5
2,97
Bảng 3. Bảng thống kê mô tả các biến hình thức tự ĐG
Giá trị trung
N (số quan sát)
Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
bình
120
2
5
3,76
120
1
5
3,49
120
1
5
2,43
120
2
5
3,87
120
1
5
2,44
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0,827
0,791
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trong tài liệu tham khảo; trao đổi với bạn học; qua bài
kiểm tra và nhận xét của GV; trả lời câu hỏi của GV hoặc
câu hỏi trong sách. Tương ứng với HT3, HT5 việc hồi
tưởng lại kiến thức, tự đặt ra cho mình các câu hỏi hoặc
tự ra để kiểm tra kiến thức thì HS hiếm khi hoặc thi
thoảng có thực hiện.
- Thực trạng hình thành và phát triển kĩ năng tự ĐG
cho HS của GV:
Phiếu khảo sát dành cho GV chúng tôi tập trung vào
các biện pháp, hình thức rèn luyện và phát triển kĩ năng
tự ĐG KQHT của HS hiện nay (9 biến quan sát gồm
BP1: GV yêu cầu HS tự ĐG thông qua làm bài tập trên
lớp, ở nhà; BP2: Tổ chức thảo luận nhóm để qua đó HS
tự ĐG; BP3: Tạo cho HS thói quen tự ĐG trong quá
trình tự học; BP4: Tự ĐG thông qua việc thực hiện bài
kiểm tra và nhận xét của GV; BP5:Rèn luyện cho Hs kĩ
năng so sánh, đối chiếu trong học tập Vật lí, BP6: Tự ĐG
thông qua hồ sơ học tập; BP7: Xây dựng hệ thống bài
tập để HS tự ĐG; BP8: Tổ chức cho HS tự ĐG theo hợp
đồng một sản phẩm học tập) được GV nhận định theo
các mức ĐG của thang đo Likert 5 mức độ (không bao
giờ, hiếm khi, thỉnh thoảng, thường xuyên, rất thường
xuyên). Kết quả thu được như sau:

ĐG như giúp HS tự ĐG sau mỗi bài học; cho bài tập theo
các mức độ để HS tự ĐG; cho đáp án, biểu điểm để HS
tự ĐG bài của nhau; tổ chức thảo luận nhóm để HS tự
ĐG và ĐG lẫn nhau; GV dạy cho HS cách tự ĐG thông
qua việc GV ĐG và chỉnh sửa việc ĐG của HS khi họ
ĐG lẫn nhau…; tuy nhiên mức độ thực hiện chưa thường
xuyên, bài bản, chưa được chú trọng.
Như vậy, đa số HS chưa có kĩ năng tự ĐG KQHT,
phần lớn HS chỉ ĐG kiến thức bản thân thông qua làm
bài tập, các em chưa thấy được sự cần thiết của việc tự
ĐG KQHT để thực hiện điều này một cách hào hứng, tự
giác và khoa học. Thực trạng tự ĐG của HS, đa số GV
đều nhận thức được việc phát triển kĩ năng tự ĐG KQHT
của HS trong dạy học môn Vật lí nói riêng và dạy học nói
chung ở trường THPT là rất cần thiết. GV chưa thực sự
coi trọng việc phát triển kĩ năng tự ĐG KQHT của HS
trong quá trình dạy học Vật lí.
2.2.3. Vận dụng quy trình phát triển kĩ năng tự đánh giá
kết quả học tập của học sinh trong dạy học chương
“Điện tích, điện trường”, Vật lí 11
Trong dạy học chương “Điện tích, điện trường”, Vật
lí 11, không nhất thiết phải sử dụng quy trình trong tất cả
các giờ học mà cần phải xây dựng các công cụ hỗ trợ HS
Bảng 4. Bảng thống kê mô tả các biến biện pháp phát triển kĩ năng tự ĐG của HS
Giá trị
Biến quan sát
N (số quan sát)
Giá trị nhỏ nhất
Giá trị lớn nhất
Độ lệch chuẩn
trung bình
BP1
31
3
5
3,94
0,727
BP2
31
2
4
2,97
0,657
BP3
31
2
4
2,84
0,638
BP4
31
3
5
4,03
0,482
BP5
31
3
5
4,00
0,447
BP6
31
1
5
2,97
0,948
BP7
31
1
4
2,71
0,864
BP8
31
1
4
2,97
0,912
Từ thống kê của bảng 4, chúng tôi nhận thấy với các tự ĐG để lồng ghép các hoạt động bồi dưỡng kĩ năng tự
biện pháp BP1, BP4, BP5, mức độ ĐG của GV nghiêng ĐG của HS với các hoạt động học tập. Có thể tổ chức phát
về mức thường xuyên sử dụng. Điều này có nghĩa các triển kĩ năng tự ĐG KQHT cho HS qua các hoạt động sau:
GV đã tiến hành cho HS tự ĐG nhưng chủ yếu qua hình
- Hoạt động 1: Tập dượt cho HS kĩ năng tự ĐG
thức bài tập, bài kiểm tra, nhận xét. Cụ thể như thi tổng KQHT trong quá trình dạy học chương “Điện tích, điện
kết toàn bài GV đưa ra câu hỏi để HS tự ĐG; sau khi trường”, Vật lí 11.
kiểm tra, GV chữa bài, yêu cầu HS tự chấm điểm và nộp
Hoạt động này nhằm bồi dưỡng kĩ năng tự ĐG cho
lại để GV chấm lại; khi trả bài kiểm tra GV yêu cầu HS HS ở mức thấp nhất là tập dượt, trong đó, HS quan sát
xem kĩ lại bài, nhận xét, ĐG của GV để tự ĐG được kiến cách thức GV ĐG KQHT để tự ĐG kết quả của mình.
thức, kĩ năng của mình; tự ĐG bài KT của mình trên cơ
Ví dụ: Sau khi dạy xong bài “Thuyết êlectron - Định
sở thang điểm GV đưa ra.
luật bảo toàn điện tích”, GV có thể giúp HS tự ĐG việc
Với các biến quan sát BP2, BP3, BP6, BP7, BP8 mức lĩnh hội kiến thức này (hay cũng chính là mức độ đạt
độ nhận định của GV ở mức thỉnh thoảng, có nghĩa GV được một số mục tiêu trong mục tiêu toàn bài) qua phiếu
cũng đã sử dụng các biện pháp khác nhau để cho HS tự tự ĐG 1 (hình 2).
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PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ 1
Thời gian thực hiện: 10 phút
Họ và tên học sinh:........................Lớp:....................
Em hãy hoàn thành các nội dung trong bảng ma trận trí nhớ Vật lí sau:
Trả lời
của HS

Câu hỏi

Điểm
TĐG

Tự nhận xét
KQHT

Công thức công của lực điện trong sự di chuyển của
một điện tích trong một điện trường đều viết như thế
nào?
Đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích
thử q khi cho q di chuyển trong điện trường là gì?
Thế năng của điện tích q trong một điện trường phụ
thuộc vào q như thế nào ?
Hình 2. Phiếu tự ĐG 1
dạy học chương “Điện tích, điện trường”, Vật lí 11
Hoạt động này được thực hiện qua 4 bước như sau:
Sau khi HS được tập dượt và biết cách thức tự ĐG
+ Bước 1: GV yêu cầu HS thực hiện phiếu tự ĐG ở
trên trong thời gian 5 phút (thực hiện cột trả lời của HS); KQHT của bản thân, GV có thể tổ chức cho HS tự ĐG
+ Bước 2: GV đưa ra một bài làm mẫu, hệ thống tiêu chính xác KQHT của mình mà không cần sự hướng dẫn
chí ĐG cho 3 câu hỏi, GV phân tích, ĐG từng câu trả lời của GV.
Ví dụ: Sau khi HS được học bài lí thuyết về “Điện
tương ứng với tiêu chí ĐG đưa ra;
+ Bước 3: GV yêu cầu HS tự làm lại hoạt động cho tích - Định luật Cu-lông” và được giải đáp các bài tập về
điểm, nhận xét như GV đã làm mẫu vào phiếu tự ĐG của tương tác giữa các điện tích điểm trong sách giáo khoa
thì GV yêu cầu HS thực hiện phiếu tự ĐG 2 (hình 3):
HS ở 2 cột còn lại (5 phút);
Hoạt động này trải qua 4 bước sau:
+ Bước 4: GV tổng hợp, nhận xét và sửa lỗi sai cho
+ Bước 1: GV phát phiếu học tập cho HS làm bài,
HS, hướng dẫn cho HS cách thức điều chỉnh hoạt động
yêu cầu HS căn cứ tiêu chí ĐG do GV đưa ra, tổ chức
học hiệu quả.
Hoạt động này có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần vừa làm bài vừa tự ĐG trong thời gian 10 phút;
+ Bước 2: Yêu cầu HS đổi chéo bài cho nhau, chấm
trong các giờ dạy cho đến khi HS có thể quen với việc tự
chéo
và nhận xét bài của bạn (5 phút);
ĐG và tự nhận xét bài làm của mình.
+ Bước 3: GV thu bài về ĐG, nhận xét bài của HS
- Hoạt động 2: Tổ chức cho HS tự ĐG KQHT trong
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ 2
Thời gian thực hiện: 10 phút
Họ và tên học sinh:........................Lớp:....................
Câu 1 (4 điểm): Viết biểu thức định luật Cu-lông ? Giải thích các đại
lượng có trong công thức?
Câu 2 (3 điểm): Hai điện tích điểm q1 = +3 μC và q2 = -3 μC, đặt trong
dầu (ε = 2) cách nhau một khoảng r = 3 cm. Tính độ lớn lực tương tác giữa
hai điện tích đó.
BÀI LÀM
Đối chiếu đáp án, tự ĐG và nhận xét
Nội dung
Câu
bài làm
Cá nhân ĐG
Bạn ĐG
GV ĐG
1
2
Hình 3. Phiếu tự ĐG 2
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tự chấm và kết quả HS chấm bài cho bạn, đưa ra ưu
nhược điểm.
+ Bước 4: GV hướng dẫn cho HS rút kinh nghiệm
và xác định lại chiến lược học tập tốt hơn từ kết quả
bài kiểm tra.
Hoạt động này được lặp lại nhiều lần trong quá trình
dạy học để HS có thể tự ĐG chính xác KQHT cũng như
tự tìm ra phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
- Hoạt động 3: Tổ chức cho HS tự xây dựng tiêu chí
ĐG bài kiểm tra; tự nhận xét KQHT; tự ĐG và xây dựng
chiến lược học tập sau khi học chương “Điện tích, điện
trường”, Vật lí 11.
Đây là hoạt động giúp phát triển kĩ năng tự ĐG KQHT
của HS ở mức cao nhất đó là HS có thể tự đặt ra mục tiêu,
tiêu chí và tự ĐG KQHT một cách thuần thục. Hoạt động
này thường được tổ chức sau khi đã tổ chức được hoạt động
1, 2 trong suốt quá trình dạy học chương “Điện tích, điện
trường”, Vật lí 11 vì khi đó HS đã có kĩ năng tự ĐG chính
xác, có đủ kiến thức Vật lí nền tảng để xây dựng tiêu chí tự
ĐG. Thông thường, các phiếu tự ĐG được thực hiện trong
thời gian dài và tổ chức ngoài giờ học, là những nhiệm vụ
yêu cầu HS phải hoàn thành với kĩ năng cao nhất.
Ví dụ: Sau khi học xong chương “Điện tích, điện
trường”, Vật lí 11, GV giao cho HS một nhiệm vụ tự ĐG
cần hoàn thành một bài kiểm tra và đưa ra các yêu cầu để
HS phải thực hiện trong thời gian quy định (hình 4).

+ Bước 3: GV thu phiếu thực hiện nhiệm vụ, ĐG
nhận xét và đặt các câu hỏi đối với HS, nắm bắt được
những khó khăn mà HS gặp phải trong việc tự xây dựng
tiêu chí ĐG; tự ĐG; xây dựng kế hoạch cải thiện học tập
đồng thời trao đổi phản hồi với HS những nhiệm vụ đạt
được, những vấn đề cần tiếp thu điều chỉnh.
+ Bước 4: Yêu cầu HS tự điều chỉnh lại kế hoạch cải
thiện chất lượng học tập, đặt mục tiêu cho các phần kiến
thức tiếp theo.
Nhóm nghiên cứu đã tổ chức dạy thực nghiệm các
tiến trình dạy học chương “Điện tích, điện trường”, Vật
lí 11 có sử dụng bộ công cụ đã thiết kế nhằm thực hiện
các giai đoạn hình thành và phát triển kĩ năng tự ĐG
KQHT của HS tại Trường THPT A Hải Hậu thuộc tỉnh
Nam Định, kết quả thu được như sau:
- Hoạt động 1: GV tổ chức dạy bình thường, GV yêu
cầu HS nhận xét bài của bạn thì HS chỉ nhận xét được
đúng, sai. Tuy nhiên, GV đưa ra tiêu chí để HS nhận xét
bài của bạn thì những giờ học đầu HS còn lúng túng,
những giờ học sau, HS đã biết nhận xét bài của bạn theo
các tiêu chí ĐG, biết phân tích và phản hồi cho bạn thấy
đúng, sai và nhận xét được vì sao đúng, vì sao sai.
- Hoạt động 2: GV giao nhiệm vụ, hướng dẫn cho HS
thực hiện các tiêu chí ĐG và tổ chức cho HS tự ĐG bài
của mình và đổi chéo ĐG bài của bạn bên cạnh.

PHIẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỰ ĐÁNH GIÁ
(Hoàn thành tại nhà trong thời gian 1 ngày)
Họ và tên học sinh:........................Lớp:....................
1. Đề kiểm tra (thực hiện trong thời gian 120 phút): Tổng 10 điểm
Câu 1 (....điểm):
Câu 2 (..... điểm):
.......
NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Tự xây dựng đáp án và thang điểm cho đề kiểm tra trên;
2. Thực hiện làm đề kiểm tra trong thời gian quy định;
3. Tự đánh giá kết quả bài làm theo tiêu chí đã xây dựng;
4. Đưa ra nhận xét về bài làm của mình;
5. Xây dựng kế hoạch cải thiện chất lượng học tập, đặt mục tiêu cho các phần kiến
thức tiếp theo.
Hình 4. Phiếu thực hiện nhiệm vụ tự ĐG
của HS Ví dụ: Bài tự ĐG của HS trong hoạt động 1: HS tự
Hoạt động này được thực hiện qua 4 bước:
+ Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua phiếu ĐG dưới sự hướng dẫn của GV và hoạt động 2: HS tự
ĐG dưới sự hướng dẫn của GV và HS ĐG chéo nhau. Kĩ
thực hiện nhiệm vụ tự ĐG;
+ Bước 2: HS thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ GV giao năng tự ĐG đã tăng lên rõ rệt, từ chỗ HS tự ĐG chưa
được chuẩn xác (hoạt động tập dượt) đến việc HS đã tự
trong thời gian quy định;
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ĐG chính xác KQHT của bạn (hình 5, hình 6).

thiện chất lượng học tập đối với nhiệm vụ GV giao, kết
quả thu được là 100% HS chưa đạt yêu cầu.
Kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy quy trình phát
triển kĩ năng tự ĐG KQHT của HS trong dạy học Vật lí
là phù hợp, HS đã từ việc bắt đầu tập dượt tự ĐG đến
việc ĐG khá chính xác bài của mình và của bạn và chủ
yếu HS đạt được đến mức 2 của mức kĩ tự ĐG, chưa đạt
được mức tự ĐG thuần thục.
3. Kết luận
Tự ĐG KQHT là một hoạt động mang lại hiệu suất
học tập cao cho HS, mỗi HS cần tự ĐG để thực hiện học
tập và học tập thì phải tham gia hoạt động tự ĐG để giúp
HS kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu học tập
của mình về kiến thức, kĩ năng từ đó liên tục đưa ra chiến
lược cải tiến học tập để đạt đến mục tiêu đặt ra. Tự ĐG
là hoạt động bổ trợ tốt cho GV trong quá trình dạy học,
giúp GV kịp thời nắm bắt năng lực của HS để theo dõi,
giúp đỡ và đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao
chất lượng dạy học Vật lí.
Tài liệu tham khảo

Hình 5. Phiếu làm bài được HS tự ĐG,GV
và bạn cùng chấm lần 1

Hình 6. Phiếu làm bài được HS tự ĐG,
GV và bạn cùng chấm lần 2
Kết quả cho thấy, qua các giờ học, HS phát triển kĩ
năng tự ĐG rất tốt, từ lần 1 nhiều chỗ còn ĐG sai, chưa
nhận xét chính xác bài làm của mình, tuy nhiên đến
những lần tự ĐG sau thì mức độ sai lệch giữa HS tự ĐG;
bạn cùng nhóm chấm đến GV chấm là không nhiều.
- Hoạt động 3: Yêu cầu HS tự đặt ra tiêu chí ĐG, hoàn
thành nhiệm vụ tự ĐG, tự nhận xét và lập chiến lược cải
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