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Abstract: The article introduces a study on evaluating problem-solving competency in teaching
chapter “Thermology” (Physics 6). The results show that problem-solving competency can be
evaluated with reliable results when following strict procedures from concept building, structure,
behavioural indicators of competency, test matrix and assessing test according to the ItemResponse Theory.
Keywords: Competence, assessing problem-solving competency, question response theory,
Physics 6.
kiến thức mới thì vấn đề phải có tính thách thức nhưng
không quá khó đối với HS. Lúc này nảy sinh mâu thuẫn
giữa một bên chủ thể có nhu cầu GQVĐ với một bên là
những tri thức, kĩ năng, phương pháp hiện có của chủ thể
chưa đủ để giải quyết. Từ đó, chủ thể muốn giải quyết,
phải khám phá để tạo ra cho mình hiểu biết về nó và hiểu
cách giải quyết tình huống đó. Một vấn đề có thể có nhiều
hơn một giải pháp.
PISA thừa nhận rằng, không có một định nghĩa toàn
diện nào về NLGQVĐ nhưng họ mô tả NLGQVĐ như
là “năng lực cá nhân sử dụng các quá trình nhận thức để
giải quyết các tình huống thực, đa lĩnh vực ở đó con
đường giải pháp chưa rõ ràng ngay lập tức” [2]. OECD
định nghĩa như sau: NLGQVĐ là khả năng một cá nhân
tham gia vào quá trình nhận thức để hiểu và giải quyết
các tình huống có vấn đề, mà ở đó HS chưa thể tìm ngay
ra giải pháp một cách rõ ràng. Nó bao gồm cả thái độ
sẵn sàng tham gia vào các tình huống có vấn đề để trở
thành một công dân có tinh thần xây dựng và tự phản
ánh (biết suy nghĩ) [3].
Trong nghiên cứu các kĩ năng thế kỉ XXI, NLGQVĐ
được xem là một loạt các bước hướng tới việc kiểm tra
giả thuyết và hợp tác thử nghiệm các ý tưởng [4].
Trong bài viết này, NLGQVĐ được hiểu là khả năng
một cá nhân sử dụng hiệu quả các quá trình nhận thức
để hiểu và giải quyết các tình huống có vấn đề, mà ở đó
HS chưa thể tìm ngay ra giải pháp một cách rõ ràng. Nó
bao gồm cả thái độ sẵn sàng tham gia vào các tình huống
có vấn đề để trở thành một công dân có tinh thần xây
dựng và tự phản ánh.
2.2. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề
NLGQVĐ được xác định bởi các thành tố, các chỉ số
hành vi và các tiêu chí chất lượng được trình bày ở bảng
1 dưới đây:

1. Mở đầu
Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước
chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung
sang tiếp cận năng lực người học. Chương trình giáo
dục phổ thông - chương trình tổng thể nêu rõ: “Mục
tiêu đánh giá kết quả giáo dục 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 và nâng cao chất
lượng giáo dục. Phương thức đánh giá bảo đảm độ tin
cậy, khách quan, phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp
học, không gây áp lực lên HS, hạn chế tốn kém cho
ngân sách nhà nước, gia đình HS và xã hội” [1]. Giải
quyết vấn đề (GQVĐ) là năng lực cần thiết phát triển
cho HS, chuẩn bị hành trang cho người học đối diện,
giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.
Môn Vật lí gắn liền với thực tế sản xuất và đời sống,
chương “Nhiệt học” có nhiều hiện tượng liên quan đến
thực tiễn. Nội dung môn học được xây dựng phù hợp
giữa lí thuyết và thực hành, do đó đòi hỏi HS phải có
những kĩ năng cần thiết để GQVĐ trong học tập cũng
như cuộc sống. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu
cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề (NLGQVĐ), quy
trình xây dựng và phân tích đề kiểm tra, đánh giá
NLGQVĐ theo lí thuyết ứng đáp câu hỏi bằng phần
mềm CONQUEST.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm “vấn đề” và “năng lực giải quyết vấn đề”
“Vấn đề” được hiểu như một tình huống, một bài
toán, bao gồm các dữ kiện và các yêu cầu mà người học
không thể giải quyết được chỉ bằng kinh nghiệm có sẵn,
theo một khuôn mẫu có sẵn. Trong dạy học, HS tìm tòi
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Thành tố
1. Nhận biết
và tìm hiểu
vấn đề

2. Thiết lập
không gian
vấn đề

3. Giải quyết
vấn đề

4. Đánh giá
và phản ánh
giải pháp

Bảng 1. Thành tố, chỉ số và tiêu chí của NLGQVĐ
Chỉ số hành vi
Tiêu chí chất lượng
1.1.1. Nhận dạng được một số yếu tố của tình huống
1.1. Nhận biết
1.1.2. Hiểu vấn đề, phát biểu vấn đề phù hợp với tình huống bằng ngôn ngữ
vấn đề
của riêng mình.
1.2. Xác định 1.2.1. Tìm kiếm và thu thập các thông tin về vấn đề.
vấn đề
1.2.2. Xác định và giải thích sự cần thiết của thông tin.
2.1.1. Lựa chọn, sắp xếp, tích hợp các thông tin, kiến thức về tình huống
2.1. Tổ chức vấn đề.
thông tin
2.1.2. Giải thích và lí giải thỏa đáng thông tin, kiến thức cần thiết cho mục
tiêu.
2.2.1. Xác định được các thông tin hữu ích.
2.2. Đánh giá
2.2.2. Kiết xuất các thông tin mới từ các dữ kiện đã biết, lựa chọn các yếu
thông tin
tố làm cơ sở đưa ra giải pháp.
2.3. Xác định
2.3.1. Đưa ra các cách thức có thể sử dụng để GQVĐ.
cách thức và
2.3.2. Chọn được phương án tối ưu phù hợp với điều kiện, ngữ cảnh thực
chiến
lược
tế.
GQVĐ
3.1. Xây dựng kế 3.1.1. Lập được kế hoạch, xác định được ai, làm gì, lúc nào,… để đạt mục
hoạch
tiêu mong muốn.
3.2. Thực hiện 3.2.1. Thực hiện các hành động để GQVĐ.
kế hoạch
3.2.2. Điều chỉnh kịp thời, phù hợp với điều kiện, ngữ cảnh thực tế.
4.1. Đánh giá
4.1.1. Giám sát, đánh giá từng bước trong quá trình thực hiện giải pháp.
từng bước của
4.1.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng mới đạt được của bản thân.
giải pháp
4.2. Phản ánh 4.2.1. Phản ánh kết quả từng mục tiêu trung gian và mục tiêu cuối cùng.
giải pháp
4.2.2. Xác định giá trị của kiến thức mới và giải pháp.

2.3. Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học
chương “Nhiệt học” (Vật lí 6)
Có nhiều khái niệm khác nhau về đánh giá năng lực.
Khi định nghĩa đánh giá năng lực trong một xã hội học
tập, Wolf cho rằng, đó là việc đánh giá khả năng tiềm ẩn
nào đó dựa trên các sản phẩm đầu ra [5]. Đánh giá năng
lực là quá trình tìm kiếm minh chứng về việc HS đã thực
hiện các sản phẩm đầu ra tới mức độ thành công như thế
nào, thông qua những hành động cụ thể của HS trong một
số nhiệm vụ học tập tiêu biểu. Các thang đo trong sử
dụng đánh giá năng lực không giống như trong đánh giá
theo kiến thức, kĩ năng và thái độ mà được quy chuẩn về
các mức độ phát triển năng lực theo quy định của chương
trình, theo độ tuổi và không với mục đích dùng để xếp
loại HS. Nghĩa là, trong đánh giá năng lực không thể hiện
việc đánh giá so sánh giữa các HS với nhau mà tập trung
vào đánh giá sự tiến bộ của từng HS cụ thể.
Đánh giá NLGQVĐ tuân thủ theo những quy định
của đánh giá theo năng lực. Tuy nhiên, khi đánh giá
NLGQVĐ có một số điểm cụ thể hơn, điều này thể hiện
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rõ trong khái niệm NLGQVĐ: đánh giá khả năng cá nhân
tham gia vào quá trình nhận thức để hiểu và giải quyết
các tình huống có vấn đề; HS chưa tìm ngay ra một giải
pháp rõ ràng - người GQVĐ phải chủ động khám phá và
hiểu được vấn đề và đưa ra một chiến lược mới hoặc vận
dụng một chiến lược đã học trong một hoàn cảnh khác
để tìm ra giải pháp; nó bao gồm thái độ sẵn sàng tham
gia tình huống có vấn đề - các nguồn lực bên ngoài cũng
như môi trường trong đó người GQVĐ hoạt động sẽ ảnh
hưởng đến cách một người tiếp cận và tham gia vào một
vấn đề.
HS lớp 6 - khi mà trình độ tư duy đã cho phép việc
thực hiện (ở mức độ tương đối phức tạp) các nhiệm vụ
như đề xuất giả thuyết, xây dựng phương án kiểm
chứng giả thuyết, quan sát, thực nghiệm... để có kết quả
và suy luận đánh giá giả thuyết. Những đặc điểm trên
cũng đòi hỏi việc xác định vấn đề cần tìm tòi, cách thức
tổ chức, hỗ trợ của giáo viên (GV)… cần phù hợp với
trình độ HS đồng thời dần nâng cao, phát triển khả năng
của các em.

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 468 (Kì 2 - 12/2019), tr 43-48

Trong yêu cầu GQVĐ đối với HS lớp 6: Với một
tình huống đã cho, HS giải thích phần nào lí do tại sao
đặt ra vấn đề đó đối với môi trường (trực tiếp) xung
quanh mình (tại sao bản thân/ gia đình/ cộng đồng xung
quanh lại cần quan tâm tới vấn đề đó). HS liệt kê các
yếu tố của vấn đề. HS xem xét các “nguồn lực” mà mình
có thể tiếp cận và được sử dụng (chẳng hạn sách, dụng
cụ thí nghiệm,…); và với sự hướng dẫn của GV, các em
đưa ra các giải pháp có thể. HS chọn giải pháp mà mình
cảm thấy thích hợp nhất, tuỳ theo bối cảnh đã cho. Với
GV hướng dẫn, HS áp dụng các chiến lược để thực hiện
giải pháp của mình và điều chỉnh khi cần thiết. Các em
có thể đánh giá quy trình/ cách làm của mình thông qua
các câu hỏi hướng dẫn.
Căn cứ vào mục tiêu dạy học Vật lí 6 - chuẩn quy
định tối thiểu đối với HS lớp 6 phần lớn nằm ở mức độ
nhận thức biết và hiểu, để đánh giá được tất cả các HS
từ mức năng lực thấp đến cao thì mức độ NLGQVĐ
đưa ra đối với HS lớp 6 phải cao hơn mức chuẩn kiến
thức kĩ năng quy định. Dựa trên các cấp độ nhận thức
của Bloom để phân chia các tiêu chí chất lượng của các
thành tố NLGQVĐ, tác giả đã đề xuất các mức độ
NLGQVĐ mà HS lớp 6 cần đạt trong dạy học chương
Nhiệt học.

Mức 2
(Hiểu)
Mức 3
(Vận dụng
ở mức độ
thấp)
Mức 4
(Vận dụng ở
mức độ cao)

Bảng 2. Yêu cầu mức độ NLGQVĐ đối với HS lớp 6 trong dạy học chương Nhiệt học
HS diễn giải và nêu được một số ví dụ minh họa về sự nở vì nhiệt và sự chuyển thể của các chất;
Áp dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt và sự chuyển thể vào một vài tình huống quen thuộc; Trình
bày giải thích cho một vấn đề (sự vật, hiện tượng) từ bằng chứng đã cho khá rõ ràng; Áp dụng sự
đánh giá có sẵn.
HS vận dụng được kiến thức về sự nở vì nhiệt và sự chuyển thể của các chất trong các bối cảnh
tương tự hoặc rút ra kết luận về sự nở vì nhiệt và sự chuyển thể Vật lí; Lập kế hoạch và tiến hành
thí nghiệm đơn giản; Lí giải các nhận định và bình luận về những đánh giá có sẵn trên cơ sở tìm
tòi đơn giản; Tham gia lập luận trực tiếp để rút ra kết quả và giải thích ý nghĩa của các kết quả;
Diễn tả một đối tượng bằng ngôn ngữ Vật lí.
Xác định một cách rõ ràng các vấn đề về sự nở vì nhiệt và sự chuyển thể của các chất trong một
loạt các bối cảnh; Lựa chọn các sự kiện và kiến thức về sự nở vì nhiệt và sự chuyển thể của các
chất trong tình huống có phần mới mẻ; Phát triển các tuyên bố ngắn trên cơ sở sử dụng các sự kiện
và ra quyết định theo các khía cạnh đặc trưng của Vật lí; Tự đưa ra những đánh giá của bản thân
và đánh giá ý nghĩa của các kiến thức Vật lí.

Nội dung
Mức độ

Công cụ đánh giá NLGQVĐ
Kinh nghiệm của các nước cho thấy, bộ công cụ đánh
giá cần có hai loại. Một công cụ dùng để đánh giá thường
xuyên và một bộ công cụ để đánh giá sau giai đoạn học
tập của HS (đánh giá đầu ra). Đánh giá thường xuyên sẽ
được thực hiện trong suốt quá trình dạy học. Đánh giá
sau một giai đoạn học tập được thực hiện bằng cách sử
dụng bộ công cụ chuẩn hóa và phần lớn là sử dụng bài
kiểm tra. NLGQVĐ có thể được đánh giá thông qua
nhiều công cụ khác nhau trong quá trình dạy học: đánh
giá quá trình thông qua các bảng kiểm quan sát, rubric,
đánh giá đồng đẳng, tự đánh giá của HS; đánh giá tổng
kết thông qua các bài dự án, bài kiểm tra… Về nguyên
tắc, để đánh giá năng lực, cần có một khoảng thời gian
tương đối dài và cần thu thập các minh chứng về kết quả
thực hiện trong suốt quá trình học của HS. Nghĩa là, cần
kết hợp cả đánh giá thường xuyên và đánh giá cuối giai
đoạn. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết, tác giả chỉ sử
dụng công cụ đánh giá NLQGVĐ thông qua bài kiểm tra
cuối chương.
Bài kiểm tra, đánh giá NLGQVĐ thông qua
chương “Nhiệt học” (Vật lí 6) được xây dựng dựa trên
bảng ma trận hai chiều theo mạch nội dung và theo
mức độ (bảng 3):

Bảng 3. Ma trận bài kiểm tra, đánh giá NLGQVĐ
Sự nở vì nhiệt (6 tiết)
Sự chuyển thể (6 tiết)
Trắc nghiệm

Mức 4

Tổng

Tự luận

Trắc nghiệm

Tự luận

1 câu (2đ) 8,5%

1 câu (1đ) 4%

1 câu (2đ) 8,5%

3 câu (5đ) 21%

Mức 3

3 câu (3đ) 12,5%

1 câu (2đ) 8,5% 3 câu (3đ) 12,5% 2 câu (2đ) 8,5%

9 câu (10đ) 42%

Mức 2

4 câu (4đ) 16,5%

2 câu (2đ) 8,5% 3 câu (3đ) 12%

8 câu (8đ) 37%

Tổng

7 câu (7đ) 29%

6 câu (6đ) 25% 6 câu (7đ) 29%

21 câu (24đ) 100%

2 câu (4đ) 17%
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Ma trận thuộc hai đơn vị kiến thức “Sự nở vì nhiệt”
và “Sự chuyển thể”. Từ hai đơn vị kiến thức này, chúng
tôi xây dựng 21 câu trắc nghiệm khách quan và tự luận.
Các câu hỏi này phủ rộng đánh giá cả 4 thành tố của
NLGQVĐ, với bối cảnh câu hỏi liên quan đến cuộc sống.
Câu hỏi trong đề kiểm tra được xây dựng theo ba trục:
tình huống liên quan đến thực tiễn, ý tưởng/nội dung liên
quan đến nội dung Vật Lí, mức độ năng lực cần đo. Mỗi
câu trắc nghiệm khách quan đúng, HS được 1 điểm, mỗi
câu tự luận HS sẽ được 1 hoặc 2 điểm tùy theo mức độ
trả lời đúng câu hỏi.
Phân tích đề kiểm tra
Khi phân tích, chúng ta đi xem xét các chỉ số như độ
khó, độ phân biệt của câu hỏi, độ tin cậy, độ giá trị của
đề kiểm tra… Có hai cách tiếp cận để phân tích câu hỏi

2.4. Kết quả thực nghiệm
Bài kiểm tra được thực nghiệm ở hai lớp thuộc
Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark ở Hà Nội.
Sau khi kiểm tra xong, chúng tôi tổ chức chấm theo đáp
án và thang điểm đã đưa ra. Kết quả được nhập vào phần
mềm SPSS và dùng phần mềm CONQUEST xử lí kết
quả thống kê để đưa ra những nhận xét.
Bài kiểm tra có độ tin cậy Cronbach alpha bằng 0.8
(Hệ số  của Cronbach là một phép kiểm định thống kê
về mức độ chặt chẽ mà các câu hỏi trong đề kiểm tra
tương quan với nhau). Như vậy, đề kiểm tra dùng để đo
lường NLGQVĐ là tốt.
Đối với đề này, đường cong thông tin cho bởi hình 1:

Hình 1. Đường cong thông tin của đề kiểm tra
và đề kiểm tra đó là tiếp cận theo cách truyền thống và
cách tiếp cận mới là lí thuyết ứng đáp câu hỏi. Theo cách
tiếp cận truyền thống thì độ khó của câu hỏi phụ thuộc
vào nhóm thí sinh. Với câu hỏi khó thì thí sinh sẽ thể hiện
năng lực thấp và ngược lại. Lí thuyết đáp ứng câu hỏi
(IRT) thì dựa vào độ khó của câu hỏi để ước tính năng
lực, với giả thiết mô hình RASCH “Đối với một câu hỏi,
người có năng lực cao có xác suất trả lời đúng lớn hơn
người có năng lực thấp. Đối với một người bất kì, câu hỏi
khó có xác suất trả lời đúng thấp hơn câu hỏi dễ”. Theo
mô hình này, các câu hỏi phải được xây dựng phù hợp
với từng mức năng lực, tức là phải chỉ ra những dấu hiệu
về độ khó liên quan đến mức kĩ năng của HS [10]. Như
vậy, so với cách tiếp cận truyền thống thì cách tiếp cận
theo lí thuyết IRT để phân tích câu hỏi và đề kiểm tra có
nhiều ưu điểm hơn. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi
sẽ tiến hành phân tích và xem xét các chỉ số của câu hỏi
và đề kiểm tra theo lí thuyết IRT.
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Nhìn vào đường cong thông tin của đề kiểm tra, ta có
thể thấy, đây là một bài kiểm tra ở mức độ trung bình đối
với học trò và bài kiểm tra này thu được nhiều thông tin
nhất trong dải năng lực từ -1,0 đến 1,0. Độ khó của các
câu hỏi trong đề kiểm tra cũng đã được rải đều (từ -1,998
đến 3,732).
Có 47 HS làm bài Test đo lường NLGQVĐ. Hình 2
thể hiện sự cân bằng giữa độ khó của câu hỏi và năng lực
HS với “0” là trung bình.
Ở biểu đồ, HS được mô tả bởi các dấu “X” ở phía
bên trái (mỗi kí hiệu X thay thế cho khoảng 3 HS), có
mức độ năng lực từ -2 đến trên 2 theo thang đo logit,
độ khó từng câu hỏi được miêu tả phía bên phải biểu
đồ, những HS có vị trí ngang bằng với câu hỏi thì xác
suất trả lời đúng là 0,5; còn cao hơn hoặc thấp hơn câu
hỏi thì xác suất trả lời đúng tương ứng sẽ cao hơn hoặc
thấp hơn 0,5.
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Hình 2. Biểu đồ cân bằng giữa độ khó của nhiệm vụ và năng lực của người học
Ta thấy độ khó tương đối ngang bằng với năng lực
Sau khi chạy chương trình phân tích CONQUEST, ta
HS, trong đó có những câu rất dễ như câu 7, 9, 4, 5 (hầu thu được thống kê độ khó của các câu hỏi theo lí thuyết
hết HS đều có khả năng trả lời đúng trên 0,5) và những ứng đáp câu hỏi, các chỉ số phù hợp (0.6 ≤ MNSQ ≤ 1.4)
câu rất khó như câu 18, 19, 3 (có ít HS có khả năng trả khoảng tin cậy 95% của MNSQ, và chỉ số T có trị tuyệt
lời đúng là 0,5).
đối < 2 thì tốt.
Bảng 4. Các chỉ số thống kê bài test đo lường NLGQVĐ
Câu hỏi
Độ phù hợp
TT câu
Độ khó câu hỏi
Sai số
MNSQ
Khoảng tin cậy
T
Câu 1
-0.568
0.241
0.89
(0.60,1.40)
0.5
Câu 2
-0.984
0.251
1.03
(0.60,1.40)
0.2
Câu 3
3.732
0.289
2.01
(0.60,1.40)
3.9
Câu 4
-1.316
0.260
1.14
(0.60,1.40)
0.7
Câu 5
-1.141
0.255
0.79
(0.60,1.40)
1.0
Câu 6
-0.095
0.233
1.15
(0.60,1.40)
0.7
Câu 7
-1.998
0.280
0.97
(0.60,1.40)
0.1
Câu 8
-0.442
0.239
1.13
(0.60,1.40)
0.7
Câu 9
-1.515
0.266
0.67
(0.60,1.40)
1.7
Câu 10
0.831
0.186
0.83
(0.60,1.40)
0.8
Câu 11
-0.325
0.237
0.73
(0.60,1.40)
1.4
Câu 12
1.039
0.180
0.81
(0.60,1.40)
0.9
Câu 13
0.316
0.179
0.95
(0.60,1.40)
0.2
Câu 14
-0.210
0.235
0.92
(0.60,1.40)
0.4
Câu 15
-0.570
0.242
0.80
(0.60,1.40)
1.0
Câu 16
0.324
0.229
0.91
(0.60,1.40)
0.4
Câu 17
0.425
0.228
1.33
(0.60,1.40)
1.5
Câu 18
1.241
0.231
1.22
(0.60,1.40)
1.1
Câu 19
1.571
0.235
0.98
(0.60,1.40)
0.0
Câu 20
-0.325
0.237
0.95
(0.60,1.40)
0.2
Câu 21
0.010*
1.066
1.17
(0.60,1.40)
0.9
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Nhìn vào bảng 4 ta thấy, đề kiểm tra có khá nhiều câu
dễ (có độ khó âm). Căn cứ vào chỉ số về độ phù hợp, các
câu đều có độ phù hợp tương đối tốt với mô hình đã chọn;
riêng câu 3 có độ phù hợp không nằm trong mô hình đã
chọn và trị tuyệt đối của T lớn hơn 2 vì câu này có độ khó
cao. Ngoài ra, do số lượng HS tham gia thử nghiệm
không nhiều (47 HS) nên sai số ước tính khá cao đối với
tất cả các câu hỏi trong đề kiểm tra đặc biệt là câu 21 có
sai số ước tính khá lớn.
Mức độ khó của 21 câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự
tăng dần như hình 3.

3. Kết luận
Như vậy, NLGQVĐ có thể đo lường được bằng bài
kiểm tra đảm bảo độ tin cậy. Trong dạy học môn Vật lí,
việc sử dụng đề kiểm tra viết vẫn là chủ yếu. Kết quả của
bài kiểm tra dù được sử dụng vào mục đích nào đều phải
cung cấp những thông tin chính xác, bởi những quyết
định quan trọng trong giảng dạy thường phải dựa trên
việc kiểm tra kết quả học tập của HS trên lớp học. Tuy
nhiên, để việc đánh giá trên lớp được chính xác thì công
cụ đo lường phải được phân tích và đánh giá một cách
đầy đủ dựa trên đối chiếu với những tiêu chuẩn đo lường.
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Câu 7
Câu 9
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Câu 1
Câu 8
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Câu 20
Câu 14
Câu 6
Câu 21
Câu 13
Câu 16
Câu 17
Câu 10
Câu 12
Câu 18
Câu 19
Câu 3
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Hình 3. Mức độ khó của các câu hỏi và điểm giới hạn của các mức độ năng lực
Các điểm gấp khúc tự nhiên về mức độ khó đã chỉ ra Tài liệu tham khảo
(biểu thị trên hình là đường nằm ngang có mũi tên), dựa [1] Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương
trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTvào các điểm gấp khúc tự nhiên của độ khó ta có thể chia
BGDĐT ngày 26/12/2018của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).
lại độ khó của các câu hỏi và xếp lại các mức độ đánh giá
của câu hỏi (đã dự kiến mức độ đánh giá của câu hỏi khi [2] PISA (2003). Assessment framewwork, OECD.
[3] PISA (2012). Assessment framewwork, OECD.
soạn) theo bảng 5:
[4] Patrick Griffin - Barry McGaw - Esther Care (2012).
Bảng 5. Độ khó của câu hỏi theo các mức
Assessment and Teaching of 21st century Skills.
University of Melbourne.
Mức độ
Câu hỏi
[5] Wolf, A. (2001). Competence-Based Assessment.
Mức 2 (Năng lực
[6] Bộ GD-ĐT (2014). Tài liệu tập huấn Kiểm tra, đánh
C7, C9, C4, C5, C2
dưới -0.58)
giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát
triển năng lực học sinh.
Mức 3 (Năng lực
C15, C1, C8, C11, C20, C14,
từ -0.57 đến 0.830)
C6, C21, C18, C16, C17
[7] Bộ GD-ĐT (2006). Chương trình giáo dục phổ
thông môn Vật lí. NXB Giáo dục.
Mức 4 (Năng lực
C10, C12, C18, C19, C3
[8]
Nguyễn Hải Châu - Lê Thị Mỹ Hà (2012). PISA và
từ 0.831 đến 3.732)
các dạng câu hỏi. NXB Giáo dục Việt Nam.
Dựa vào các mức này, chúng tôi đã phân nhóm điểm [9] Nguyễn Thị Lan Phương (chủ biên) - Dương Văn Hưng
năng lực của HS thành 3 mức với các khoảng năng lực ở
- Nguyễn Đức Minh - Nguyễn Lê Thạch (2011). Đánh
mỗi mức như trên. Kết quả thống kê tỉ lệ % HS đạt mỗi
giá kết quả học tập của học sinh phổ thông - Một số vấn
mức độ phát triển NLGQVĐ trong tổng số 47 HS
đề lí luận và thực tiễn. NXB Giáo dục Việt Nam.
(100%) có 6 HS (12.8%) đang ở mức 2, có 19 HS [10] Lâm Quang Thiệp (2008). Trắc nghiệm và ứng
(40,4%) ở mức 3, có 22 HS (46,8%) ở mức 4.
dụng. NXB Khoa học và Kĩ thuật.
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