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Abstract: The article briefly discusses theories about methods, forms of testing, evaluating
students' learning outcomes; education model 4.0; assessing the current status of the testing,
evaluating the learning outcomes of students at universities in Vietnam. Since then, we
recommends a number of solutions to innovate testing and evaluating the learning outcomes of
students at universities in Vietnam towards the education model 4.0.
Keywords: Test, evaluation, learning outcomes, student, education 4.0.
1. Mở đầu
Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (còn
gọi là cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0) phát triển ngày
càng mạnh mẽ, tác động toàn diện và sâu sắc đến tất cả các
lĩnh vực của đời sống KT-XH ở nhiều quốc gia, trên nhiều
lĩnh vực, trong đó có giáo dục; đặc biệt, giáo dục đại học
là lĩnh vực chịu sự tác động lớn nhất. Để tận dụng những
cơ hội và hạn chế những thách thức của cuộc Cách mạng
công nghiệp 4.0, nền giáo dục các quốc gia đã có những
chuyển đổi tương ứng, tạo thành một hình thái mới - nhiều
người gọi là nền “giáo dục 4.0”. Mô hình này chính là sự
ứng dụng của nền công nghiệp 4.0 vào trong giáo dục.
Giáo dục đại học là một bộ phận quan trọng của hệ
thống giáo dục quốc dân; trực tiếp góp phần chuẩn bị và
phát triển nguồn nhân lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế,
chính trị, xã hội… của nước nhà. Do vậy, vai trò của các
trường đại học là rất quan trọng; tuy nhiên, hiện nay nền
giáo dục đại học Việt Nam đang tiến hành một quá trình
đào tạo mang tính hàn lâm, không tạo ra sự khao khát trong
học tập cho sinh viên (SV); vì vậy mà nguồn nhân lực
được đào tạo từ các trường đại học ở Việt Nam vẫn chưa
đáp ứng được thời đại 4.0.
Một khâu trọng yếu trong quá trình đào tạo của giáo
dục đại học là việc kiểm tra, đánh giá (KT, ĐG) kết quả
học tập của sinh viên (SV). Ở các trường đại học Việt Nam
hiện nay, việc KT, ĐG hầu như chỉ được tiến hành thông
qua những phương pháp và hình thức truyền thống, như
các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp… với nội dung
yêu cầu tái hiện lại, miêu tả hay trình bày kiến thức đã được
học; ít khi yêu cầu SV vận dụng và sáng tạo những gì đã
học vào thực tiễn cuộc sống. Vì vậy, để đạt được mục tiêu
đổi mới toàn diện nền GD-ĐT, hướng tới mô hình “giáo
dục 4.0”, trong Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày
04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp
ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ban
Chấp hành Trung ương xác định: “Đổi mới căn bản hình

thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả GDĐT, đảm bảo trung thực, khách quan. Việc thi, kiểm tra và
đánh giá kết quả GD-ĐT cần từng bước theo các tiêu chí
tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin
cậy và công nhận” [1].
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Những vấn đề lí luận chung
2.1.1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của
sinh viên
KT, ĐG là một khâu trọng yếu và không thể tách rời
trong quá trình dạy học. Vấn đề này đã được đề cập từ rất
lâu trong giáo dục với những quan niệm và cách hiểu khác
nhau của các học giả nước ngoài, như: KT, ĐG được hiểu
là quá trình thu thập, tổng hợp và diễn giải thông tin hỗ trợ
cho việc ra quyết định; KT, ĐG học tập của người học là
một quá trình có hệ thống để thu thập thông tin về sự tiến
bộ của người học đối với các mục tiêu học tập; KT, ĐG
trong giáo dục là sự thu thập có hệ thống và phân tích
thông tin để cung cấp phản hồi hiệu quả về cách SV đạt
được mục tiêu học tập riêng của mình, từ đó cải thiện hoạt
động học…
Ở Việt Nam, cũng có nhiều cách hiểu về KT, ĐG. Một
số nhà khoa học giáo dục cho rằng: “kiểm tra” với nghĩa
là nhằm thu thập số liệu, chứng cứ, xem xét, soát xét lại
công việc thực tế để đánh giá và nhận xét. Còn “đánh giá
trong giáo dục”, tác giả Dương Thiệu Tống cho rằng: đó
là quá trình thu thập và xử lí kịp thời, có hệ thống thông tin
về hiện trạng và hiệu quả giáo dục, căn cứ vào mục tiêu
dạy học, làm cơ sở cho những chủ trương, biện pháp và
hành động trong giáo dục tiếp theo. Có thể nói rằng, đánh
giá là quá trình thu thập, phân tích và giải thích thông tin
một cách hệ thống nhằm xác định mực độ đạt đến của các
mục tiêu giáo dục. Đánh giá có thể thực hiện bằng phương
pháp định lượng hay định tính [2]. Theo tác giả Nguyễn
Công Khanh và Nguyễn Vũ Bích Huyền, KT, ĐG “bao
gồm tất cả cách thức người dạy thu nhận và sử dụng thông
tin trong lớp của mình, bao gồm các loại thông tin định
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tính, thông tin định lượng thu thập được trong quá trình
giảng dạy trên lớp nhằm đưa ra những phán xét, nhận định
quyết định” [3], giúp người dạy nhận định về mức độ đạt
được kết quả học tập của người học sau quá trình học tập
so với mục tiêu đã đề ra và sử dụng chúng để đưa ra các
quyết định phù hợp.
Khái quát lại, trong quá trình dạy học, KT, ĐG là xác
định mức độ hiểu biết về kiến thức, kĩ năng và khả năng
vận dụng của người học; từ đó người dạy và người học so
sánh, đối chiếu kiến thức, kĩ năng, thái độ thực tế đạt được
ở người học với kết quả mong đợi đã được xác định trong
mục tiêu dạy học. KT, ĐG kết quả học tập của người học
là một trong những động lực nhằm thúc đẩy sự đổi mới
quá trình dạy và học ở các trường đại học.
Xét về cơ bản, KT, ĐG có 3 vai trò quan trọng: - Thành
tố quan trọng trong nghiên cứu lí luận dạy học cùng với
xây dựng mục tiêu, thiết kế nội dung, tổ chức hoạt động
dạy - học; - Công cụ hành nghề quan trọng của giảng viên
(GV), giúp GV xác định được sự thay đổi của SV thông
qua quá trình dạy học để đạt được mục tiêu giáo dục; - Bộ
phận quan trọng của quản lí giáo dục, quản lí chất lượng
dạy và học. Đồng thời, dựa vào các đặc điểm như quy mô,
vị trí của người đánh giá, đặc tính của câu hỏi, tính chất
thường xuyên hay thời điểm hoặc tính chất quy chiếu của
mục tiêu đánh giá, có một số loại hình KT, ĐG trong giáo
dục, như: đánh giá tổng kết, đánh giá quá trình, đánh giá
chính thức, đánh giá không chính thức, đánh giá truyền
thống, đánh giá xác thực...
2.1.2. Mô hình “giáo dục 4.0”
Mô hình “giáo dục 4.0” có nguồn gốc từ cuộc Cách
mạng công nghiệp 4.0. Thuật ngữ “công nghiệp 4.0”
(Industrie 4.0) - khởi nguồn từ một dự án trong chiến lược
công nghệ cao của Chính phủ Đức. Theo Klaus Schwab người sáng lập và là Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế
thế giới: “Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng
lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc
Cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản
xuất hàng loạt. Cuộc Cách mạng lần 3 sử dụng điện tử và
công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Bây giờ, cuộc
Cách mạng công nghiệp thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách
mạng lần ba, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm
mờ ranh giới giữa vật lí, kĩ thuật số và sinh học” [4]. Đó
được xem là cuộc cách mạng trí tuệ, bởi đa phần cuộc cách
mạng này áp dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật ở các
cuộc cách mạng trước và sử dụng trí tuệ nhân tạo để ghép
nối chúng lại, hình thành ra các sản phẩm, các hệ sinh thái
phục vụ sự phát triển của xã hội nhân loại. Cốt lõi của cuộc
cách mạng này là: Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối Internet of Things (IoT) và Dữ liệu lớn (Big Data). Nó tác
động toàn diện, sâu rộng và nhanh chóng trên mọi lĩnh vực
của đời sống xã hội; và giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại

học là một trong những lĩnh vực chịu sự tác động nhanh
hơn cả bởi chính giáo dục cũng sẽ tạo ra những phiên bản
mới của các cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo.
Trước những tác động của cuộc Cách mạng công
nghiệp 4.0, để nắm bắt những cơ hội, hạn chế những thách
thức của cuộc cách mạng này, nền giáo dục ở các quốc gia
cũng có những chuyển đổi tương ứng, tạo thành một hình
thái mới, mà nhiều người gọi là mô hình giáo dục 4.0.
Theo các nghiên cứu hiện nay, mô hình giáo dục 4.0 có
những đặc trưng cơ bản như: - Trọng tâm của giáo dục 4.0
là hướng đến việc tạo ra những người sáng tạo và tạo lập
giá trị; - Các chương trình mang tính liên ngành sang
xuyên ngành nhiều hơn; - Công nghệ giáo dục chuyển đổi
sang kỉ nguyên “vạn vật kết nối”; - Người dạy và người
học đều trở thành những “công dân số”; - Việc dạy học là
sự tương tác nhiều chiều (nhiều người học - nhiều người
dạy) thông qua sự kết nối vạn vật; - Môi trường giáo dục
hoạt động thông qua một hệ sinh thái mở rộng, kết nối vạn
vật, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian; - Sản
phẩm của nền giáo dục 4.0 hướng đến đào tạo ra những
người sáng tạo và sáng nghiệp.
Như vậy, về bản chất, mô hình giáo dục 4.0 là sự ứng
dụng của nền công nghiệp 4.0 trong giáo dục. Đây là mô
hình giáo dục thông minh, liên kết chủ yếu giữa các yếu tố
nhà trường - quản lí - nhà doanh nghiệp; tạo điều kiện cho
việc đổi mới, sáng tạo và năng suất lao động trong xã hội
tri thức; thúc đẩy tinh thần dạy và học của GV, SV; tạo
điều kiện cho hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và
các doanh nghiệp… Với mô hình giáo dục này, trường đại
học không chỉ là nơi đào tạo, nghiên cứu mà còn là trung
tâm đổi mới sáng tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn, mang
giá trị cho xã hội. Đồng thời, trường không chỉ bó hẹp
trong các bức tường của giảng đường, lớp học hay phòng
thí nghiệm mà hoạt động dạy và học diễn ra mọi lúc và
mọi nơi, giúp người học có thể cá nhân hoá, hoàn toàn
quyết định việc học tập theo nhu cầu của mình.
Với kỉ nguyên số hoá, giáo dục đại học sẽ thay đổi sâu
rộng từ môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người
học đến phương pháp dạy học. Vì vậy, nhiều trường đại
học trên thế giới đã và đang đổi mới toàn diện nhằm bắt
kịp yêu cầu của thực tiễn hiện nay; theo đó giáo dục 4.0
đang được đánh giá là mô hình phù hợp. Để hướng tới mô
hình giáo dục 4.0, giáo dục đại học không chỉ chủ yếu là
dạy cái gì mà vấn đề quan trọng đặt ra là dạy học như thế
nào. Do đó, đổi mới dạy học là yêu cầu cấp bách có tính
chất đột phá để nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu
cầu ngày càng cao của xã hội. Đổi mới dạy học đòi hỏi
phải tiến hành đồng bộ, đổi mới từ nội dung chương trình
đào tạo, phương pháp dạy học cho đến KT, ĐG kết quả
dạy học. KT, ĐG có vai trò rất quan trọng trong việc nâng
cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
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của thực tiễn xã hội. Kết quả của KT, ĐG là cơ sở để điều
chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học và quản lí giáo dục.
2.2. Đánh giá thực trạng phương pháp, hình thức kiểm
tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên các trường
đại học ở Việt Nam hiện nay
Hiện nay, kết quả học tập các môn học của SV các
trường đại học ở Việt Nam được đánh giá bằng nhiều
phương pháp và hình thức khác nhau; nhưng nhìn chung
chủ yếu được đánh giá như sau:
- 10% đánh giá tính chuyên cần. Để đánh giá tính
chuyên cần của SV, GV dựa vào số buổi tham gia lớp học,
tinh thần, thái độ của SV trong các tiết học và các giờ thảo
luận. Đây là sự cần thiết, bởi SV tham gia lớp học để nghe
GV hướng dẫn những nội dung cơ bản của môn học; từ
đó, SV tự nghiên cứu, mở rộng kiến thức, liên hệ thực
tiễn… Do đó, việc đánh giá chuyên cần sẽ tạo điều kiện
cho SV nắm được những nội dung cơ bản của môn học và
định hướng tự nghiên cứu cho mình.
- 20% đánh giá kết quả kiểm tra giữa kì. GV có thể
kiểm tra 1 hay nhiều lần trong quá trình học với thời gian
và hình thức thích hợp. Hình thức kiểm tra giữa kì rất
phong phú và đa dạng, có thể là trắc nghiệm khách quan,
trắc nghiệm tự luận (trả lời ngắn), vấn đáp, hoặc là dựa trên
trình bày của cá nhân hoặc nhóm về từng vấn đề được
phân công…
- 70% đánh giá thi kết thúc môn học. Có nhiều hình
thức đánh giá mà các GV thường sử dụng để đánh giá kết
quả thi kết thúc môn học của SV. Chủ yếu 2 hình thức
chính là thi viết (trắc nghiệm khách quan, tự luận ở 2 dạng
được tham khảo tài liệu hoặc không) và thi vấn đáp.
Việc phân chia các bộ phận điểm như vậy được coi
là hợp lí nhưng chưa thật sự hiệu quả trong KT, ĐG. Bởi,
GV là người đưa ra điểm KT, ĐG, chưa có sự tham gia
của SV vào quá trình KT, ĐG; hay KT, ĐG thường
xuyên thiên về đánh giá sự có mặt của SV là chính và coi
nhẹ mục tiêu đánh giá thái độ học tập của SV. Với một
SV đi học đầy đủ nhưng không tham gia làm bài tập
nhóm, thảo luận vẫn có được điểm chuyên cần; còn SV
có thái độ và năng lực học tốt nhưng vì lí do khách quan
và chủ quan không đi học đầy đủ, không đạt điểm chuyên
cần, đó là điều chưa hợp lí. Mặt khác, điểm KT, ĐG
thường xuyên, đặc biệt là điểm đánh giá nhận thức, thái
độ của SV không có thang điểm rõ ràng, chi tiết; chủ yếu
dựa vào chủ quan của GV nên khó có sự công bằng,
khách quan giữa các SV.
Các bài kiểm tra, thi dùng câu hỏi trắc nghiệm khách
quan chỉ yêu cầu SV chọn câu trả lời đúng trong 4-5
phương án chọn (hoặc một vài hình thức khác như điền
khuyết, ghép đôi…). Nhìn chung, các câu hỏi trắc nghiệm
khách quan thường chỉ kiểm tra được các kĩ năng tư duy

bậc thấp, song cũng có người cho rằng hình thức kiểm tra,
thi này cũng có khả năng làm bộc lộ kĩ năng tư duy bậc
cao của SV. Ngoài ra, bài thi trắc nghiệm khách quan rất
dễ chấm điểm chính xác và khách quan và thuận lợi cho
GV. Bên cạnh đó, các bài trắc nghiệm tự luận cũng là hình
thức đánh giá được dùng khá phổ biến. Câu hỏi tự luận cấu
trúc yêu cầu SV phải viết câu trả lời trong một giới hạn từ
nhất định (câu trả lời ngắn hoặc bài luận ngắn). Hình thức
này có nhược điểm lớn là khó đánh giá và cho điểm khách
quan và công bằng. Thi vấn đáp thì số câu hỏi nhiều hơn,
đa dạng, phong phú hơn; nhưng mỗi SV được hỏi một vấn
đề nhỏ trong một khoảng thời gian rất ngắn nên hiệu quả
đánh giá cũng không cao.
Hiện nay, các trường đại học ở nước ta vẫn đang tiến
hành đào tạo thiên về tính hàn lâm, nên việc KT, ĐG kết
quả học tập của SV hầu như chỉ được tiến hành thông qua
những hình thức truyền thống như: các câu hỏi trắc
nghiệm khách quan, trắc nghiệm tự luận, vấn đáp... Với
hình thức và nội dung KT, ĐG này, hầu như đều nhằm
mục đích kiểm tra mức độ ghi nhớ các sự kiện, thuật ngữ,
khái niệm, nguyên lí… hoặc cao hơn là đánh giá mức độ
hiểu của SV về các tư liệu đã được học, có khả năng mô tả
tóm tắt, diễn giảng, phân tích các thông tin nhận được…;
ít khi yêu cầu SV vận dụng những kiến thức đã học vào
một tình huống thực trong cuộc sống. Do vậy, phương
pháp và hình thức KT, ĐG kết quả học tập của SV ở các
trường đại học vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế.
Một bài trắc nghiệm khách quan hay trắc nghiệm tự
luận được thiết kế tốt có thể đánh giá hiệu quả cả quá trình
nhận thức của SV; đồng thời cũng có thể tái nhận hay tái
hiện một vấn đề gì đó trong cuộc sống hiện thực. Tuy
nhiên, hầu hết nội dung câu hỏi chỉ yêu cầu SV trình bày
lại những nội dung đã học dẫn đến tình trạng SV có thể
“học vẹt”, không thể hiện được quan điểm, thái độ riêng
hay tính sáng tạo của cá nhân. Mặt khác, mỗi SV có những
sở trường, điểm mạnh điểm yếu riêng, nhưng SV không
có cơ hội thể hiện những kĩ năng, điểm mạnh; đồng thời,
không giúp họ hình thành và phát triển năng lực cần thiết
phù hợp với công việc sẽ đảm nhận sau khi ra trường. Do
đó, việc trình diễn lại những gì SV biết trong cuộc sống
không nói lên năng lực của họ khi phải kiến tạo ra một sản
phẩm hoặc thực hiện một nhiệm vụ quan trọng trong một
bối cảnh thực. Như vậy, phương pháp và hình thức KT,
ĐG hiện nay chưa đánh giá hết được năng lực vận dụng
và sáng tạo của SV. Vì vậy, các trường đại học phải giúp
SV phát triển được những kĩ năng, những năng lực trong
cuộc sống thực, bối cảnh thực và những SV tốt nghiệp phải
trình diễn được những năng lực được đánh giá bằng các
bài KT, ĐG thực, chứ không phải bằng “giấy bút” như
hiện nay.

110

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 10/2019, tr 108-112

2.3. Một số giải pháp đổi mới phương pháp và hình thức
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên các trường
đại học ở Việt Nam hướng đến mô hình giáo dục 4.0
2.3.1. Nhận thức đúng và nghiên cứu sâu về phương pháp
và hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh
viên các trường đại học ở Việt Nam
Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cơ
hội cũng như đặt ra yêu cầu tất yếu phải xây dựng nền giáo
dục 4.0. Để hướng tới mô hình giáo dục này, giáo dục đại
học đang từng bước thay đổi về chương trình, nội dung,
phương pháp đào tạo… Việc KT, ĐG kết quả học tập của
SV các trường đại học ở Việt Nam có vai trò rất quan
trọng, vừa giữ vai trò động lực thúc đẩy quá trình dạy học,
vừa là “bánh lái” giúp GV điều chỉnh phương pháp dạy và
giúp SV thay đổi phương pháp học nhằm đạt hiệu quả cao
trong quá trình dạy học. Tuy nhiên, việc thay đổi một hệ
thống chương trình, phương pháp và hình thức KT, ĐG
kết quả học tập của SV vẫn chưa được nhận thức và nghiên
cứu đúng mức, đúng với vai trò của nó. Do vậy:
- Nhà trường, GV và SV cần có nhận thức đúng về KT,
ĐG. Đây là khâu then chốt cuối cùng của quá trình dạy
học, là khâu quan trọng tác động lớn đến quá trình nâng
cao chất lượng đào tạo.
- Đối với SV: Kết quả KT, ĐG sẽ giúp SV phát huy tư
duy trí nhớ để hệ thống hoá những kiến thức đã được học;
phát hiện những lỗ hổng tri thức để kịp thời bổ sung; nâng
cao tính độc lập, chuyên sâu của SV trong nghiên cứu, rèn
luyện khả năng, kĩ năng giải quyết vấn đề của SV.
- Đối với GV: KT, ĐG được xem như là công cụ hành
nghề quan trọng của GV, giúp GV xác định được sự thay
đổi của SV thông qua quá trình dạy học để đạt được mục
tiêu giáo dục. Qua kết quả KT, ĐG, GV nhận biết được
mức độ tiếp thu kiến thức, kĩ năng và khả năng vận dụng
kiến thức của SV; qua đó, họ tự đánh giá được công tác
giảng dạy của mình, thấy được những ưu điểm và hạn chế
để phát huy hơn nữa những ưu điểm, có giải pháp khắc
phục hạn chế, nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời,
qua kết quả KT, ĐG, SV tự đánh giá mức độ đạt được của
bản thân, để có phương pháp tự mình thay đổi lại cách học
nhằm đạt hiệu quả hơn.
- Đối với nhà trường và cơ quan quản lí giáo dục:
Thông qua kết quả KT, ĐG, nhà trường và cơ quan quản
lí giáo dục sẽ nắm bắt và theo dõi được tình hình học tập
của SV cũng như đánh giá được công tác giảng dạy của
GV. Từ đó, có những sửa đổi, bổ sung chương trình đào
tạo sao cho phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
Bên cạnh đó, để hướng tới mô hình giáo dục 4.0, nội
dung và phương pháp KT, ĐG phải nhắm đến phát triển
tư duy độc lập, sáng tạo của người học. Bộ GD-ĐT, nhà
trường và GV cần có những nghiên cứu sâu về lí luận và

thực tiễn về KT, ĐG; tiếp thu và vận dụng hợp lí, sáng tạo
các thành tựu KT, ĐG của các nền giáo dục đại học hiện
đại trên thế giới vào Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục đại học, hướng tới phát triển năng lực của người
học.
2.3.2. Đổi mới phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh
giá phù hợp với mô hình giáo dục 4.0, đổi mới mục tiêu,
chương trình và phương thức đào tạo
Ngày nay, với cuộc Cách mạng 4.0, cơ hội dành cho
tất cả mọi người là như nhau: ai có năng lực thực sự, có
trình độ chuyên môn tốt, có kĩ năng và có thể tạo ra nhiều
giá trị cho xã hội, người đó sẽ thành công. Nhưng một thực
trạng mà chúng ta cần phải nhìn nhận, đó là nền giáo dục
đại học Việt Nam đang tiến hành quá trình đào tạo mang
tính hàn lâm; chương trình đào tạo vẫn chưa linh hoạt, nội
dung chưa phù hợp với nhu cầu và xu thế thị trường lao
động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Như vậy, cuộc
Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo áp lực lớn trong hoạt
động đào tạo đối với các trường đại học, từ xây dựng
chương trình đào tạo, nội dung chương trình, cho đến đào
tạo kĩ năng cho SV để đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội.
Vì vậy, cần có sự thay đổi tư duy, đổi mới mục tiêu,
chương trình và phương thức đào tạo. Cụ thể:
- Cần thay đổi mục tiêu đào tạo theo hướng phát
triển năng lực cá nhân và thúc đẩy khả năng sáng tạo.
Đào tạo cần phải theo hướng khởi nghiệp của SV với
Chuẩn đầu ra gồm nhiều kĩ năng mới, cần thiết, đáp ứng
yêu cầu của xã hội 4.0. Bên cạnh đó, cần có nhiều
chương trình đào tạo mới có tính liên ngành và xuyên
ngành, nhiều chương trình đào tạo gắn với công nghệ
4.0, các dự án khởi nghiệp mới…
- Để cá nhân hoá đào tạo, cần xây dựng nhiều chương
trình khác nhau; đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, phát
triển các ngành học mới như: ngành trí tuệ nhân tạo, phân
tích dữ liệu… Hệ thống giáo trình cũng cần thay đổi và
cập nhật liên tục nhằm đáp ứng tình hình mới. Chú trọng
đào tạo các kĩ năng mới như: tìm kiếm thông tin, tiếp cận
và lưu trữ dữ liệu, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, sáng
tạo, làm việc nhóm…
- GV cần phải kết hợp các phương pháp truyền thống
(thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp…) với các phương pháp
mới (giải quyết vấn đề, dạy học tình huống, dạy học định
hướng hành động…). Bên cạnh đó, GV cần vận dụng các
phương pháp gắn với công nghệ hiện đại như: dạy học trực
tuyến E-learning, phương pháp giáo dục tích hợp khoa
học, công nghệ, kĩ thuật…
2.3.3. Đa dạng hoá phương pháp và hình thức kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Mô hình giáo dục 4.0 hướng đến phát triển tư duy độc
lập, sáng tạo của người học; do đó, trong KT, ĐG, GV cần
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phải đánh giá quá trình và cách thức SV nắm được kiến
thức như thế nào, chú trọng đến kĩ năng cơ bản, năng lực
cá nhân; không nên quá chú trọng đến kiến thức mà SV
nắm được. Vì vậy, tuỳ theo mục đích giáo dục, GV có thể
kết hợp nhiều loại hình đánh giá với nhau, như: đánh giá
tổng kết - đánh giá quá trình, đánh giá chính thức - đánh
giá không chính thức, đánh giá truyền thông - đánh giá
thực… đặc biệt là kết hợp đánh giá truyền thống với đánh
giá thực. Bên cạnh đó, mỗi hình thức KT, ĐG đều có một
thế mạnh và hạn chế riêng; do đó, để phát huy năng lực
của SV, căn cứ vào tính chất và mục tiêu của từng nội dung
bài giảng, GV cần đa dạng hoá hình thức KT, ĐG như:
trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, quan sát, làm thí nghiệm,
tiểu luận, trình bày dự án… Trong đó, chú trọng đến các
phương pháp đánh giá liên quan đến thực tiễn nhằm đảm
bảo đánh giá được năng lực thực của SV; gắn liền với yêu
cầu của chuyên ngành mà SV theo học.
Ngoài ra, trong KT, ĐG kết quả học tập của SV, GV
cần quan tâm và chú trọng đến các mặt sau:
- Phát triển toàn diện SV: Để đáp ứng yêu cầu xã hội
hiện nay, một nhân lực chất lượng cao tương lai cho xã hội
giỏi về chuyên môn là chưa đủ, mà còn phải là người có
nhân cách, phẩm chất tốt đẹp.
- Cá nhân hoá giáo dục: Trong giáo dục đại học, một
“đại học thông minh” phải tạo ra quá trình học tập được cá
nhân hoá, một phương thức giáo dục hoàn toàn khác với
giáo dục mang tính đại trà hay tinh hoa hiện nay. Như vậy,
trọng tâm của nền giáo dục 4.0 là cá nhân hoá học tập; vì
vậy, KT, ĐG cũng cần chú trọng đến sự phân hoá trong
SV, chú trọng đến việc phát hiện và phát huy năng lực của
từng cá nhân.
- Dân chủ hoá trong KT, ĐG: KT, ĐG kết quả học tập
của SV phải đảm bảo công khai, công bằng, dựa vào mục
tiêu đặt ra từ đầu; KT, ĐG nên thay đổi từ một chiều sang
đa chiều (GV đánh giá SV và ngược lại, SV tự đánh giá
mình, SV đánh giá SV). GV cần tôn trọng những đánh giá
của SV, bởi vì sự tham gia của SV trong việc KT, ĐG sẽ
làm tăng tính bình đẳng, khách quan, tăng thêm giá trị cho
quá trình học tập.
- Ứng dụng hoá giáo dục: KT, ĐG nhằm hướng đến
năng lực thực tiễn của SV; do vậy, đề kiểm tra, thi không
nên quá chú trọng đến kiến thức lí thuyết mà cần quan tâm
đến việc vận dụng các kiến thức đã học vào chuyên ngành
của SV và đời sống (có thể liên hệ và KT, ĐG thông qua
các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động được đào tạo
ở các trường đại học).
3. Kết luận
Trong xu thế hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp
4.0 đã và đang ảnh hưởng ngày càng trực tiếp và sâu sắc
đến nền giáo dục đại học của Việt Nam. Để đáp ứng nhu

cầu nhân lực cho nền công nghiệp mới, giáo dục đại học
Việt Nam cần phải đổi mới một cách căn bản, toàn diện,
nhằm hướng đến mô hình “giáo dục 4.0” - mô hình được
đánh giá là phù hợp ở nhiều trường đại học trên thế giới
hiện nay. Để đạt được mục tiêu đó, KT, ĐG là một trong
những nội dung cần phải đổi mới, vì thực trạng hiện nay ở
các trường đại học tại Việt Nam “việc thi, kiểm tra và đánh
giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất” [1]. Vì vậy, trước
những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và
để hướng đến mô hình giáo dục 4.0, giáo dục đại học Việt
Nam cần phải đổi mới cả phương pháp và hình thức KT,
ĐG kết quả học tập của SV nhằm hướng đến mô hình
“giáo dục 4.0”.
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