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TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết của đề tài 

Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Số 29-NQ/TW ngày 4 

tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây gọi là NQ29). Mục tiêu tổng quát của tiến trình đổi 

mới là “Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm 

năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân;...”. Khoản 2, Điều III, Mục B của Nghị quyết 

nêu nhiệm vụ, giải pháp “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của 

giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”; 

Khoản 3, Điều III, Mục B của Nghị quyết cũng nêu “Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết 

quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng 

đồng thế giới tin cậy và công nhận”; 

Quán triệt chủ trương trên, Chính phủ ban hành Quyết định số 44/NQ-CP ngày 9 

tháng 06 năm 2014 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ29 (sau đây 

gọi là NQ44). Khoản 3 Điều II Quyết định này xác định nhiệm vụ “Triển khai đổi mới 

chương trình giáo dục theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học; rèn luyện 

kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển khả năng sáng tạo và ý thức tự học.”. 

Qua đó có thể thấy, Đảng, Nhà nước và xã hội Việt Nam đang đòi hỏi ngành Giáo 

dục phải phát huy được tiềm năng của người học trên cơ sở thực hiện một chương trình 

giáo dục phát triển năng lực người học, và kết quả giáo dục phải được đánh giá dựa theo 

các tiêu chí tiên tiến trên thế giới. Để có thể phát huy được tiềm năng của người học, 

điều quan trọng là cần có những công cụ được xây dựng dựa theo thuyết đa trí tuệ. 

Tuy nhiên việc sử dụng công cụ đánh giá trí tuệ của nước ta còn nhiều bất cập. 

Thứ nhất, trí tuệ có bản chất xã hội nhưng thiếu vắng công cụ đo lường trí tuệ như là bộ 

phận cấu thành của các năng lực xã hội. Thứ hai, phương pháp tính các chỉ số IQ, CQ 

và EQ dựa vào lý thuyết trắc nghiệm cổ điển, không vận dụng thuyết ứng đáp câu hỏi 

hiện đại, không xác định được đường phát triển trí tuệ của người học. Thứ ba, chưa được 

sử dụng một số cách tiếp cận hiện đại như SEM (đo lường chất lượng bài test), CFA (đo 

lường tính hợp lệ biến ẩn),... Thứ tư, việc sử dụng các bài test trí tuệ sẵn có của thế giới 

phải có quá trình thích nghi hóa với học sinh Việt Nam; giá thành bài test cao nhưng lại 

không được phép phát triển test hàng năm, nên kết quả đánh giá dần thiếu chính xác, 
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khách quan. Cuối cùng, khung phân tích và tiêu chí đánh giá các trí tuệ sẵn có nhìn 

chung là không khớp nối với cấu trúc các năng lực trong chương trình GDPT 2018. 

Việc xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh phổ thông 

có những ý nghĩa lí luận và thực tiễn.  

Về mặt lí luận, việc xây dựng bộ công cụ đánh giá sẽ góp phần đổi mới căn bản 

quan niệm công cụ đánh giá trí tuệ của người học – không chỉ có các công cụ đo lường 

trí tuệ (như test, nhiệm vụ, câu hỏi, dự án học tập,...) mà còn có những công cụ làm cơ 

sở cho việc đo lường trí tuệ (như khung đánh giá, tiêu chí, chỉ số đo lường, các mức độ 

phát triển trí tuệ), và công cụ phân tích chỉ số trí tuệ (như rubric, phương pháp tính chỉ 

số IQ, CQ, EQ, SQ và chỉ số phát triển trí tuệ); và làm rõ cách thức ứng dụng các thành 

tựu khoa học - công nghệ và lý thuyết đo lường, đánh giá hiện đại trong đánh giá sự phát 

triển trí tuệ của học sinh.  

Về mặt thực tiễn, việc xây dựng công cụ đánh giá này vừa đáp ứng được nhu cầu 

phát triển tiềm năng của học sinh, vừa tương thích với một bộ phận các năng lực cần 

được phát triển của chương trình giáo dục phổ thông mới, vừa đáp ứng phần nào những 

so sánh giáo dục quốc tế về trí tuệ của học sinh thế kỷ 21. Bộ công cụ đánh giá này sẽ là 

phương tiện hiệu quả để nhà trường có thể cập nhật thông tin liên tục, giám sát và tự đánh 

giá trí tuệ của học sinh; nhà quản lý giáo dục địa phương có thể so sánh, đối chiếu giữa các 

trường trong địa bàn quản lý, từ đó tìm ra các thức tốt nhất để nâng cao khả năng trí tuệ của 

địa phương; cung cấp thông tin để viết báo cáo giáo dục thường niên cấp tỉnh; cung cấp 

thông tin, dữ liệu để Bộ GDĐT xây dựng báo cáo giáo dục quốc gia.  

Hơn nữa, đánh giá học sinh tiểu học đang thực hiện theo Thông tư số 27/2020/TT-

BGDĐT, và học sinh trung học đang thực hiện theo Thông tư Số: 22/2021/TT-BGDĐT. 

Để đáp ứng yêu cầu của các Thông tư, cần giải đáp một số vấn đề như: Đánh giá sự tiến 

bộ có gì khác biệt so với đánh giá kết quả học tập? Đánh giá sự phát triển của phẩm chất 

và năng lực có điểm gì khác biệt so với đánh giá sự tiến bộ của người học? Thiết kế 

công cụ thế nào đảm bảo đo lường được 3 mức độ yêu cầu của Thông tư? Tổng hợp tất 

cả thông tin từ nhiều bộ công cụ bằng cách nào để xác định chính xác mức độ năng lực 

của học sinh?... Đây đều là những vấn đề lớn, căn bản, chưa được giải quyết thỏa đáng 

trong các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

Vì vậy, xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh phổ thông 

là một nhiệm vụ cần thiết và cấp bách, để góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi 

mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần của NQ29.  
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2. Mục tiêu của đề tài 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Nghiên cứu luận chứng khoa học về việc xây dựng bộ công cụ đánh giá trí tuệ 

của học sinh phổ thông đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng cá nhân theo tinh thần Nghị 

quyết 29-NQ/TW 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng khung đánh giá trí tuệ của học sinh phổ thông theo thuyết đa trí tuệ; 

- Xây dựng bộ công cụ mẫu để đo lường và đánh giá sự phát triển trí tuệ của học 

sinh phổ thông theo lý thuyết đa trí tuệ;  

- Đề xuất giải pháp sử dụng công cụ đánh giá trí tuệ để phát huy tiềm năng và 

phát triển năng lực của học sinh. 

3. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 

Để xây dựng được bộ công cụ (khung đánh giá, bộ tiêu chí, chỉ số, công cụ đo 

lường trí tuệ, phương pháp tính chỉ số phát triển trí tuệ.), đề tài sử dụng 4 cách tiếp cận 

chủ yếu là lịch sử - cụ thể, hệ thống, chuẩn hóa, và tác nghiệp hóa. 

Bên cạnh những phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục kinh điển như 

nghiên cứu lý thuyết, tổng kết kinh nghiệm, thống kê toán học,..., nhóm nghiên cứu sẽ 

sử dụng 8 phương pháp, kỹ thuật đặc thù là: phương pháp phân tích đối sánh chuẩn, 

phương pháp chọn mẫu thử nghiệm; kỹ thuật thiết lập tiêu chí, chỉ số giáo dục; biên soạn 

công cụ đo lường trí tuệ; kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu đánh giá; kỹ thuật định cỡ test và 

phân tích chất lượng Item; và kỹ thuật phân tích các nhân tố về sự phát triển trí tuệ. Dưới 

đây, tập trung mô tả các phương pháp, kỹ thuật đặc thù. 

4. Nội dung nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài thực hiện 6 nhiệm vụ sau đây: 

Nội dung 1: Luận cứ khoa học về đo lường, đánh giá trí tuệ người học 

Nội dung 2: Kinh nghiệm quốc tế và việc xây dựng công cụ đánh giá trí tuệ ở VN 

Nội dung 3: Khung đánh giá, đường phát triển và tiêu chí đánh giá trí tuệ học 

sinh theo thuyết đa trí tuệ 

Nội dung 4. Công cụ đo lường trí tuệ chuẩn hóa  

Nội dung 5: Thử nghiệm công cụ và thực trạng sự phát triển trí tuệ của học sinh   

Nội dung 6: Đề xuất giải pháp sử dụng công cụ đánh giá trí tuệ  
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH 

1. Luận cứ khoa học về đánh giá trí tuệ người học 

1.1. Bối cảnh và mục tiêu giáo dục Việt Nam đến 2030 

Bối cảnh giáo dục thế giới đang tạo cơ hội thuận tiện để giáo dục Việt Nam có thể 

phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân 

người học. Mục tiêu phát triển bền vững SDG4 “Ðảm bảo nền giáo dục có chất luợng, 

công bằng, toàn diện, và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho mọi nguời”; tầm nhìn 

của Giáo dục cho mọi người thế giới đến năng 2030 nhấn mạnh “Chúng tôi cam kết chất 

lượng giáo dục và để cải thiện kết quả học tập, trong đó đòi hỏi phải tăng cường đầu 

vào, quy trình và đánh giá kết quả và cơ chế đo lường tiến bộ.”. Một trong các nội dung 

chiến lược phát triển giáo dục toàn cầu của UNICEF giai đoạn 2019-2030 tập trung đến 

vấn đề ‘quyền trẻ em’, “công bằng và hòa nhập”,...  

Mục tiêu tổng quát của tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là 

“Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả 

năng sáng tạo của mỗi cá nhân;...”1. Tiềm năng trí tuệ mỗi cá nhân người học là khả năng 

tự động hóa quá trình xử lý thông tin và điều chỉnh hành vi, là kỹ năng giải quyết các vấn 

đề để thích ứng với bối cảnh luôn thay đổi. Do đó, phát triển trí tuệ cũng đồng thời phát 

triển các thành phần tương ứng của các năng lực chung (như Giải quyết vấn đề, Sáng tạo, 

Giao tiếp, Hợp tác) cũng như các năng lực chuyên môn (như Ngôn ngữ; Toán học, Tự nhiên 

và xã hội, Tin học, Thể chất, Mỹ thuật, Công nghệ) được qui định trong Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018. 

1.2. Đánh giá trí tuệ người học theo thuyết đa trí tuệ 

a) Thuyết đa trí tuệ  

Về quan niệm, từ giữa thế kỷ 20 trở về trước, Trí tuệ (Intelligence) dùng để chỉ 

trí thông minh của con người khi khám phá các sự vật hiện tượng. Từ nửa sau thế kỷ 20, 

trí tuệ được hiểu đa nghĩa hơn: (i) năng lực học tập, (ii) năng lực tư duy trừu tượng, (iii) 

răng lực thích ứng, trong đó theo nghĩa thứ ba là phổ biến nhất. Bối cảnh toàn cầu hoá 

đã làm thay đổi quan niệm của các nhà tâm lý học thế giới, họ thấy rằng: trí tuệ mang 

bản chất xã hội, không phải là một cơ cấu khép kín, bẩm sinh di truyền; và trí tuệ vừa 

là kết quả tương tác vừa là tiền đề cho sự tương tác của con người với môi trường. Từ 

đó đưa ra quan niệm mới: Trí tuệ (Wisdom) là tổ hợp các năng lực nhận thức, năng lực 

tìm ra những mối quan hệ mới giữa tri thức - kinh nghiệm và năng lực cảm xúc cá nhân, 

được hình thành và phát triển trong hoạt động, chịu sự quy định của điều kiện văn hoá 

                                              
1 Nghị quyết Số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 
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- xã hội, đảm bảo tương tác phù hợp với hiện thực, cho sự cải tạo hiện thực ấy nhằm 

đạt mục đích trong cuộc sống (theo Freeman F.S, 1963; Aiken L.R, 1987). 

Có hai trường phái lý thuyết phát triển trí tuệ là Đơn trí tuệ và Đa trí, với đại diện 

như mô tả ở hình 1. Trường phái Đơn trí tuệ quan niệm trí tuệ là một năng lực chung 

“g” (general), có thể được phân chia thành 2 nhân tố riêng “s” (special) theo Charles 

Spearman [3], hoặc 7 nhân tố riêng theo Thurstone [4], hoặc sắp xếp đa thứ bậc theo 

Vernon [5]. Trường phái Đa trí tuệ cho rằng không có nhân tố chung, mà nhiều nhân 

tố trí tuệ. Thuyết Guilford có 120 nhân tố của trí tuệ [6], thuyết Howard Gardner có 10 

kiểu trí tuệ (ngôn ngữ, lôgic - toán học, âm nhạc, không gian, thể chất, nội tâm, giao 

tiếp, tự nhiên, sinh tồn và triết học) [7]. 

 

Hình 1. Sơ đồ khái quát hoá các lý thuyết và mô hình về trí tuệ 

Đến thập kỷ 30 thế kỷ 20, Thunstore (phái đơn trí tuệ) tìm được bằng chứng tồn 

tại 13 yếu tố trí tuệ (Không gian, Tri giác, Lời nói, Trí nhớ, Tính toán số học và Suy 

luận) bởi mô hình đa nhân tố như hình 2 (‘g’ là trí tuệ chung; 1, 2,… là các trí tuệ). 

 

Hình 2. So sánh thuyết Spearman và thuyết Thurstone 
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Cuối thế kỷ 20, Eysenck đề xuất thuyết ba tầng trí tuệ: Sinh học (biological 

intelligence), Hàn lâm (Academic intelligence) và Xã hội (social intelligence) [8]. Các 

nhân tố thành phần ở mỗi tầng trí tuệ được mô tả ở hình 3.  

 

Hình 3. Ba tầng trí tuệ theo Eysenck, 1988 

Thuyết Tam giác trí tuệ (Triarchic Theory of Intelligence) của Robert Sternberg 

dựa vào quá trình con người chế biến thông tin: (i) Các quá trình bên trong gồm các kỹ 

năng xử lý thông tin để hướng dẫn các hành vi thông minh, gọi là trí tuệ phân tích; (ii) 

Khả năng tạo sự phù hợp tối ưu giữa kỹ năng cá nhân và môi trường bên ngoài, gọi là 

trí tuệ thực hành; và (iii) Khả năng huy động kinh nghiệm cá nhân để ứng phó thành 

công trong thực tiễn, gọi là trí tuệ sáng tạo (xem hình 4). 

 

Hình 4. Thuyết Tam giác trí tuệ của Sternberg 
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Thành phần trí tuệ hàn lâm và xã hội trong mô hình ba tầng của Eysenck, những 

năng lực trong Tam giác trí tuệ của Sternberg là những bộ phận quan trọng góp phần tạo 

nên khung các kỹ năng thế kỷ 21 (theo Joke Voogt & Natalie Pareja Roblin 2010):  

 Nhóm kỹ năng học tập và đổi mới: Tư duy phê phán và giải quyết vấn đề; 

Sáng tạo và đổi mới; Giao tiếp và hợp tác  

 Nhóm kỹ năng thông tin, truyền thông và công nghệ: Hiểu biết thông tin; 

Hiểu biết truyền thông; Hiểu biết công nghệ; và  

 Nhóm kỹ năng sống: Linh hoạt và thích ứng; Tự định hướng; Xã hội và liên 

văn hóa; Tự chủ; Lãnh đạo và trách nhiệm 

Sternberg đã phát triển 3 test đo lường các thành tố Phân tích, Sáng tạo và Thực 

tiễn. Mỗi thành tố có 3 tiểu test về các lĩnh vực Lời nói, Định lượng và Hình tượng 

không gian. Nên có 9 tiểu test ký hiệu là I, II,…, IX. Có hai loại test: STAT-A dành cho 

người  16 tuổi, gồm 36 item, thời gian làm bài 45-50 phút; và STAT-C dành cho ngời 

10-15 tuổi, gồm 90 item, thời gian làm bài 50 - 55 phút (bảng 1). 

Bảng 1. Cấu trúc test STAT-C của Sternberg 

          Thành tố 

Lĩnh vực Phân tích Sáng tạo Thực tiễn 
Tổng 

Lời nói I: 10 câu hỏi IV: 10 câu hỏi VII: 10 câu hỏi 30 

Định lượng II: 10 câu hỏi V: 10 câu hỏi VIII: 10 câu hỏi 30 

Hình tượng III: 10câu hỏi VI: 10 câu hỏi IX: 10 câu hỏi 30 

Tổng 30 30 30 90 

b) Khung đánh giá trí tuệ của học sinh 

Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá và Đánh giá Berkeley (REAR), trường Đại học 

California phát triển hệ thống đánh giá 4 giai đoạn như hình 5: i) Thiết lập bản đồ phát 

triển biến ẩn (trí tuệ) giả định; ii) Thiết kế các nhiệm vụ đo lường; iii) Mô tả không gian 

kết quả đầu ra của các nhiệm vụ; iv) Thiết lập các minh chứng điều chỉnh mức phát triển 
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Hình 5. Các bước của hệ thống đánh giá BEAR (Wilson, 2005) 

Tương tự, khung đánh giá sự phát triển do GS. Patrick Griffin đề xuất gồm: bắt 

đầu từ việc định nghĩa năng lực, sau đó phân chia năng lực thành các hợp phần, thành 

tố, chỉ số hành vi và tiêu chí chất lượng (hình 6). 

 

Hình 6. Khung đánh giá sự phát triển trí tuệ/ năng lực (Patrick Griffin 2014) 
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2. Thiết kế công cụ đo lường năng lực trí tuệ của học sinh Việt Nam 

2.1. Khung đánh giá trí tuệ học sinh 

Ý tưởng nghiên cứu: dựa theo thuyết đa trí tuệ để đo lường sự phát triển trí tuệ 

và năng lực của học sinh. Nền tảng lý luận là mô hình ba tầng trí tuệ của Eysenck. 

Hình 7. Mô hình gắn kết các năng lực vào 3 tầng trí tuệ của Eysenck 

Nhóm nghiên cứu tập trung vào ba trí tuệ Phân tích, Sáng tạo và Thực hành trong 

thuyết Tam giác trí tuệ của Sternberg bởi vì: (i) Thuyết của Sternberg góp phần quan 

trọng tạo nên khung các kỹ năng thế kỷ 21; (ii) Thực hiện đo lường đơn giản vì chỉ có 3 

loại trí tuệ; (iii) Sternbreg đã chỉ rõ mỗi loại trí tuệ được thể hiện và được sử dụng trong 

các năng lực nào; (iv) Đã mô hình hóa ‘trí tuệ’ của Sternberg bằng phương pháp nhân tố 

đa cấp; (v) đã phát triển STAT-A và STAT-C đo lường khả năng trí tuệ cho mọi lứa tuổi.  

Khung đánh giá trí tuệ và năng lực của học sinh được mô tả theo mô hình đa cấp 

như sau (xem hình 8): (i) Khả năng trí tuệ chung ‘g’; (ii) ba trí tuệ Phân tích, Sáng tạo 

và Thực hành; (iii) các năng lực GQVĐ, Logic-Toán Sáng tạo, Ngôn ngữ và Hợp tác; 

(iv) các bài test đo lường phần giao nhau của năng lực và trí tuệ. 
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Hình 8. Khung đánh giá trí tuệ và năng lực dựa theo thuyết của Sternberg 

2.2. Đường phát triển trí tuệ và đường phát triển năng lực 

Vận dụng mô hình BEAR, nhóm nghiên cứu đã xây dựng đường phát triển trí tuệ 

và đường phát triển năng lực theo các bước: (i) Mô hình hóa biến ẩn (xác định khái niệm 

và cấu trúc năng lực; phác thảo đường phát triển năng lực); (ii) Thiết kế câu hỏi/ nhiệm 

vụ đo lường các mức độ phát triển đó; (iii) Thiết kế không gian kết quả thực hiện của 

học sinh; (iv) Mô hình hóa chỉ số năng lực của học sinh và điều chỉnh đường phát triển.  

Trong đó, hai bước cuối thực hiện phân tích trên dữ liệu thực từ 1069 học sinh 

lớp 5, 9, 11 ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh và Thừa Thiên Huế, vào tháng 10, 11 

năm 2021. Một số phương pháp, kỹ thuật hiện đại đã được sử dụng như: định cỡ câu hỏi 

và bài test theo mô hình Rasch và thuyết IRT; xác định các điểm cut-off score bằng kỹ 

thuật Audit skill; ước tính năng lực của học sinh theo thang Logit;… 

Các bảng 2, 3, 4 và 5 là các mức độ phát triển của trí tuệ chung ‘g’, trí tuệ Phân 

tích, trí tuệ Sáng tạo và trí tuệ Thực hành. 
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Bảng 2. Mô tả các mức độ trí tuệ chung ‘g’ 

Mức  Mô tả 

1 

HS có thể xác định, phát hiện nhiệm vụ phải thực hiện; đặt các câu hỏi có liên quan, Đưa 

ra dự đoán đơn giản về các thuộc tính của một đối tượng, Sử dụng một số công cụ suy 

luận đơn giản để đưa ra kết luận về sự vật, hiện tượng trong trường hợp phổ biến, Phân 

tích được điểm giống/ khác nhau giữa hai đối tượng và giải quyết được vấn đề đặt ra trong 

tình huống đơn giản, Tìm được các chi tiết để tìm hiểu nghĩa của ngôn ngữ đơn giản, Xác 

định được hình tượng và ý nghĩa hình tượng qua tranh đơn giản 

2 

HS có thể nhận xét, đánh giá tính khả thi của giải pháp sẵn có trong các tình huống đơn 

giản, Đưa ra các giải pháp mới đơn giản trên cơ sở phân tích, tổng hợp các nguồn thông 

tin, Biến đổi thợp lý giữa các mô hình (bảng biểu, hình vẽ, lời nói) đơn giản, Phân tích 

được điểm giống/ khác nhau giữa hai đối tượng và giải quyết được vấn đề đơn giản gặp 

phải, Xác định được ý nghĩa của hình tượng qua tranh, quan sát tranh, liên kết với đoạn 

văn để tìm ra ý nghĩa, Kết nối, lí giải ý nghĩa hình ảnh trong văn bản đơn giản, hình thành 

được các ý tưởng mới trong các tình huống đơn giản 

3 

HS có thể nhận xét, đánh giá tính khả thi của giải pháp sẵn có trong các tình huống đơn 

giản, Bắt đầu quá trình trình bày giải pháp từ 2 bước về vấn đề đơn giản, suy luận được 

thuộc tính, đưa ra nhận xét, mô tả sự vật, hiện tượng, Xác định được một đối tượng có 

(hay không có) thuộc tính nào đó cho trước, Sử dụng phối hợp các kiến thức để phân tích, 

giải thích được điểm giống/ khác nhau giữa các đối tượng, Lí giải/phân tích thông tin trong 

văn bản, Phán đoán vấn đề gắn với hành trình của các nhân vật, có thể liên hệ giữa tranh 

và văn bản, có thể hình thành các ý tưởng cũng như đề xuất và triển khai các giải pháp, 

biết tổng quát hóa các sự vật hiện tượng đơn giản gặp phải 

4 

HS có thể tổng quát hóa các quy tắc; đánh giá lại các chiến lược khả thi cho các vấn đề 

đơn giản, bắt đầu quá trình trình bày giải pháp từ 2 bước về vấn đề đơn giản, Phân tích 

các tình huống mang tính học thuật, Xác định và giải thích được một số thuộc tính chung 

của một số đối tượng, Xác định được mối quan hệ nguyên nhân – kết quả của sự vật, hiện 

tượng trong trường hợp tương đối phức tạp, Liên hệ thực tiễn với vấn đề đặt ra trong văn 

bản, Tìm kiếm được ý tưởng bổ sung, hoàn thiện vấn đề, Phân tích, lí giải đặc điểm/thái 

độ nhân vật, Rút ra ý nghĩa thực tiễn dựa trên việc so sánh dữ liệu, hình thành và triển khai 

được các ý tưởng trong tình huống tương đối phức tạp 

5 

HS có thể sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau để phát triển các chiến lược cần thiết , Sử 

dụng nhiều chiến lược để giải quyết vấn đề tương đối phức tạp, Phát triển các chiến lược 

khái quát hóa, trừu tượng hóa để giải quyết các vấn đề tương đối phức tạp, Đưa ra những 

ý tưởng mới, dự báo khác lạ, không phải (khác) thế giới thực, Suy luận, khằng định (chứng 

minh) thuộc tính, đưa ra nhận xét, mô tả sự vật, hiện tượng,  Xác định được mối quan hệ 

nguyên nhân – kết quả của sự vật, hiện tượng trong trường hợp tương đối phức tạp, Kết 

nối sáng tạo với thực tế, hình thành và triển khai được các ý tưởng mới theo cách tiếp cận 

khác trong trong những tình huống tương đối phức tạp 
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6 

HS có thể phân tích các tình huống phức tạp, đặt câu hỏi học thuật liên quan, Giải thích 

và phân loại được các đối tượng phức tạp, trình bày được các bài học cá nhân sâu sắc từ 

nội dung văn bản, phát hiện và giải thích được các câu trúc sự vật hiện tượng, đưa ra các 

giải pháp để giải quyết các tình huống phức tạp, hình thành và triển khai được các ý tưởng 

mới theo các cách tiếp cận khác trong trong những tình huống phức tạp hoặc mới với mình 

Bảng 3. Mô tả các mức độ trí tuệ Phân tích 

Mức  Mô tả 

1 

Học sinh có thể phát hiện nhiệm vụ cần thực hiện; đặt một số câu hỏi có liên quan, tìm 

được các thông tin liên quan để hiểu được nghĩa của ngôn ngữ và sắp xếp chúng theo thứ 

tự, sử dụng một số công cụ suy luận đơn giản để đưa ra kết luận về sự vật, hiện tượng 

trong trường hợp đơn giản, đưa ra dự đoán đơn giản về các thuộc tính của một đối tượng, 

phân tích được điểm giống/ khác nhau giữa hai đối tượng và giải quyết vấn đề đơn giản 

2 

Học sinh có thể phân tích, tổng hợp thông tin từ tình huống học thuật thường gặp, biến đổi 

hợp lý giữa các mô hình (bảng biểu, hình vẽ, lời nói) đơn giản, Phân tích được điểm giống/ 

khác nhau giữa hai đối tượng và giải quyết được vấn đề đặt ra; Xác định được một đối 

tượng có (hay không có) thuộc tính nào đó cho trước, đánh giá được những ý nghĩ, tư 

tưởng thể hiện qua ngôn từ đơn giản, phân tích được nội dung chính của văn bản đơn giản, 

sắp xếp và lý giải được các thông tin trong các văn bản đơn giản 

3 

Học sinh có thể phát hiện và giải thích được cấu trúc của sự vật, hiện tượng phức tạp và 

mô tả nó bằng mô hình theo một số tiêu chí, suy luận, khằng định (chứng minh) thuộc 

tính, đưa ra nhận xét, Phân loại được các đối tượng theo một thuộc tính cho trước, thoát 

ly các mô hình trực quan, Kết nối tư tưởng bài viết, Kết nối, lí giải ý nghĩa hình ảnh văn 

bản, Phân tích, lí giải đặc điểm/ thái độ nhân vật,  

4 

Học sinh có thể phân tích các tình huống mang tính học thuật, Phát hiện được các vấn đề 

đơn giản học thuật, Phân tích được điểm giống/ khác nhau giữa hai đối tượng và giải quyết 

được vấn đề đặt ra trong tình huống thường gặp, Đưa ra dự đoán về các thuộc tính của các 

đối tượng tương đối phức tạp, Nhận diện được cách trình bày sự việc trong văn bản, Lý 

giải được ý nghĩa của chi tiết trong văn bản, Phân tích được nội ý kiến hàm ý từ nội dung 

văn bản, Phân tích giá trị nghệ thuật văn bản 

5 

Học sinh có thể xác định, phát hiện nhiệm vụ phải thực hiện; đặt các câu hỏi có liên quan, 

Phân tích các tình huống mang tính học thuật, Phát hiện được các vấn đề tương đối phức 

tạp, Xác định tính đúng, sai của một  câu phát biểu có nhiều yếu tố, mối quan hệ, cần dựa 

vào một số bước suy luận, Xác định được mối quan hệ nguyên nhân – kết quả của sự vật, 

hiện tượng trong trường hợp phức tạp, Phối hợp các kiến thức phù hợp để tìm và giải thích 

sự giống/ khác nhau, lí giải, phân tích thông tin trong văn bản tương đối phức tạp 

6 

HS có thể xác định được các nhiệm vụ phải thực hiệnđưa ra các giải pháp có liên quan 

trong các tình huống phức tạp, Phân tích được ý nghĩa các kí hiệu ngôn ngữ phức tạp, có 

khả năng kết nối, lí giải ý nghĩa và mối quan hệ giữa hình ảnh và các văn bản, Xác định 

nội dung/mạch nội dung chính trong các văn bản phức tạp 
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Bảng 4. Mô tả các mức độ trí tuệ Sáng tạo 

Mức  Mô tả 

1 
Học sinh có thể bước đầu sử dụng chiến lược một cách sáng tạo để giải quyết vấn đề đơn 

giản, hình thành ý tưởng trong một số tình huống đơn giản 

2 
Học sinh có thể đưa ra được một số thông tin mới trên cơ sở các thông tin sẵn có, nêu được 

một số ý tưởng mới và có khả năng triển khai, cải tiến ý tưởng trong tình huống đơn giản,  

3 

Học sinh có thể phát triển chiến lược kết nối trí tưởng tượng không gian, các biểu diễn 

trừu tượng về đối tượng, các tình huống khái quát, đưa ra ý tưởng mới trên cơ sở các thông 

tin sẵn có, phát triển được các chiến lược và trình bày được giải pháp theo cách hiểu của 

cá nhân, có sự kết hợp giữa sáng tạo và thực tế, có khả năng sáng tạo trong quá trình sử 

dụng ngôn ngữ 

4 
Học sinh có thể đưa ra được nhiều ý tương mới, sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, 

chọn cách xử lí phù hợp với vấn đề đặt ra trong văn bản 

Bảng 5. Mô tả các mức độ trí tuệ Thực hành 

Mức Mô tả 

1 

Học sinh có thể sử dụng nguyên tắc Diricle để đưa ra kết luận về sự vật, hiện tượng 

trong tình huống thực tiễn đơn giản, Xác định được hình tượng và ý nghĩa của hình 

tượng qua tranh đơn giản 

2 

Học sinh có thể nhận xét, đánh giá tính khả thi của giải pháp sẵn có trong các tình 

huống thực tiễn đơn giản, Xác định được hình tượng và ý nghĩa của hình tượng qua 

tranh, liên hệ thực tiễn từ ngữ liệu, hình thành các ý tưởng đơn giản từ các tình huống 

thực tiễn quen thuộc hàng ngày 

3 

Học sinh có thể tổng quát hóa các quy tắc; đánh giá lại các chiến lược khả thi cho các 

vấn đề thực tiễn đơn giản, bbắt đầu quá trình trình bày giải pháp từ 2 bước về vấn đề 

thực tiễn đơn giản, suy luận và phân loại được các đối tượng cụ thể theo một thuộc 

tính cho trước, Tìm ra nguyên nhân thực tế dựa trên tình huống mô tả, phát triển được 

các giải pháp trong các tình huống quen thuộc 

4 

Học sinh có thể tổng quát hóa các quy tắc; đánh giá lại các chiến lược khả thi cho các 

tình huống tương đối phức tạp, Sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau để phát triển các 

chiến lược cần thiết, Xác định được mối quan hệ nguyên nhân – kết quả của sự vật, 

hiện tượng trong tình huống thực tiễn tương đối phức tạp, Xác định phương án phù 

hợp với lộ trình cho tình huống giả định, có thể triển khai và cảu tiến một số giải pháp 

trong các tình huống gặp phải  

5 

Học sinh có thể bắt đầu quá trình trình bày giải pháp từ 2 bước về vấn đề thực tiễn, 

tương đối phức tạp, Suy luận, khằng định (chứng minh) thuộc tính, đưa ra nhận xét, 

mô tả sự vật, hiện tượng trong thực tiễn, Sử dụng phối hợp các kiến thức để phân tích, 

giải thích được điểm giống/ khác nhau giữa các đối tượng tương đối phức tạp trong 

thực tiễn, Liên hệ và kết nối thực tiễn với vấn đề đặt ra trong văn bản 
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6 

Học sinh có thể tìm và đưa ra được giải pháp về vấn đề thực tiễn phức tạp, tổng quát 

hóa các quy tắc; đánh giá lại các chiến lược khả thi cũng như sử dụng nguyên tắc 

Dirichlet để đưa ra kết luận cho tình huống phức tạp, Liên tưởng với bối cảnh thực tế 

từ tranh vẽ phức tạp, đồng thời liên hệ thực tiễn với vấn đề trong văn bản phức tạp 

Các bảng 6, 7, 8, và 10 là các mức độ phát triển của các năng lực Logic-Toán; 

Ngôn ngữ, Giải quyết vấn đề và Sáng tạo. 

Bảng 6. Mô tả các mức độ của trí tuệ Logic-Toán 

Mức độ Mô tả 

1 

HS chỉ đưa ra các dự đoán đơn giản về thuộc tính của một đối tượng, bước đầu sử 

dụng được một số công cụ suy luận đơn giản, phân tích được điểm giống/khác 

nhau giữa các đối tượng 

2 

HS có thể xác định được đặc điểm của một đối tượng đơn giản, có thể so sánh đối 

tượng trong tình huống đơn giản dựa trên các thông tin thu được bằng các giác 

quan, có các biến đổi đơn giản giữa các mô hình 

3 

HS có thể sử dụng phối hợp các kiến thức để phân tích, giải thích được đặc điểm 

giữa các đối tượng; lập luận và đưa ra được đặc trưng của một sự vật, hiện tượng, 

đưa ra nhận xét và giải thích được các tình huống trong các một số trường hợp, 

phân loại được các đối tượng theo thuộc tính đơn giản cho trước dựa vào trực quan. 

4 

HS có thể suy luận, chứng minh thuộc tính, đưa ra nhận xét; phân loại được các 

đối tượng theo một thuộc tính cho trước mà không có sự hỗ trợ của các công cụ 

trực quan, xác định được mối quan hệ nhân –quả của sự vật, hiện tượng trong 

trường hợp tương đối phức tạp 

5 

HS có thể phát hiện được cấu trúc cũng như mô tả được sự vật, hiện tượng thông 

qua việc sử dụng các mô hình; Xác định tính đúng, sai của một phát biểu phức tạp; 

suy luận, chứng minh thuộc tính và đưa ra nhận xét; Xác định được mối quan hệ 

nhân –quả của sự vật, hiện tượng trong trường hợp phức tạp 

6 

HS có thể sử dụng linh hoạt các công cụ suy luận để đưa ra kết luận về sự vật, hiện 

tượng; giải thích và phân loại được các đối tượng theo các thuộc tính; sử dụng phối 

hợp nhiều kiến thức để giải thích và so sánh giữa các đối tượng; Lập luận để đưa 

ra kết luận trong tình huống phức tạp. 

Bảng 7. Mô tả các mức độ của năng lực trí tuệ Ngôn ngữ 

Mức độ Mô tả 

1 

HS có thể đọc được trôi chảy văn bản, tìm được các chi tiết để tìm hiểu nghĩa 

tường minh của ngôn ngữ, nhận diện được các biểu tượng và ý nghĩa của biểu 

tượng qua tranh, nhận diện được đối tượng và nội dung được đề cập trong văn bản; 

Điền được từ, cụm từ vào chỗ trống trong câu; Viết câu, đoạn đúng chính tả, ngữ 

pháp; Nghe hiểu được nội dung tường minh của lời nói. 
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2 

HS có thể sắp xếp được các chi tiết theo trình tự; có thể quan sát tranh, liên kết với 

đoạn văn để tìm ra ý nghĩa; Sử dụng đúng nghĩa của từ ngữ trong văn bản; Phân 

tích được nội dung chính của văn bản đơn giản; Kết nối các chi tiết để tìm hiểu 

nghĩa của ngôn ngữ; Liên hệ giữa ngữ liệu với hình ảnh thực; Viết được câu, đoạn 

văn ngắn về văn bản hoặc tìm được từ ngữ thay thế trong câu văn; giải quyết các 

tình huống thực tiễn đặt ra từ văn bản; sử dụng cử chỉ, điệu bộ thích hợp. 

3 

HS có thể tìm ra nguyên nhân thực tế dựa trên tình huống mô tả; Tìm được thông 

tin cho trước trong văn bản; Diễn đạt lại được một câu cho trước; Liên hệ thực tiễn 

với vấn đề đặt ra trong văn bản; Kết nối, lí giải ý nghĩa hình ảnh trong văn bản; 

Phân tích, lí giải đặc điểm/thái độ nhân vật; Phân tích giá trị nghệ thuật của văn 

bản; Tìm ra nguyên nhân thực tế dựa trên tình huống mô tả; So sánh được các chi 

tiết trong văn bản; Viết được thông điệp được gợi ra từ văn bản; So sánh giá trị 

của tác phẩm với thực tiễn; Nhận biết được cảm xúc của người nói, người nghe. 

4 

HS có thể lý giải ý nghĩa văn bản; Đưa ra được giải pháp hợp lý sử dụng ngôn ngữ 

phù hợp; Chọn cách xử lí phù hợp với vấn đề đặt ra trong văn bản; Giải quyết các 

tình huống gắn với nhân vật trong văn bản; Liên hệ giữa hình ảnh trong tranh với 

thực tiễn biểu hiện; Rút ra ý nghĩa thực tiễn dựa trên việc so sánh dữ liệu; Phân 

tích, đánh giá nội dung và đặc điểm nổi bật về hình thức biểu đạt của văn bản; Đưa 

ra được cảm nhận của cá nhân về hình ảnh được sử dụng trong văn bản; Viết được 

những cảm xúc của cá nhân về văn bản; Nhận biết được cảm xúc của người nói và 

biết tranh luận về những vấn đề tồn tại các quan điểm trái ngược nhau. 

5 

HS có thể đưa ra được cảm nhận của cá nhân về hình ảnh được sử dụng trong văn 

bản; Lí giải/phân tích thông tin trong văn bản tương đối phức tạp; Nhận xét được 

mối quan hệ giữa các hình ảnh trong tranh với đời sống thực; Phân tích, lí giải đặc 

điểm/thái độ nhân vật ; Trình bày được bài học cá nhân từ nội dung và ý nghĩa của 

văn bản; Sáng tạo câu chuyện dựa trên việc đóng vai nhân vật xử lí tình huống ; 

Viết lời khuyên nhân vật dựa trên sáng kiến của bản thân, Đánh giá được nội dung 

cũng như hình thức biểu đạt của bài thuyết trình. 

6 

HS có thể xác định nội dung/mạch nội dung chính trong các văn bản phức tạp; 

Liên hệ đến thực tế từ ngữ liệu phức tạp; Vận dụng kiến thức tổng hợp để tự đọc 

hiểu các văn bản phức tạp; Có cách nhìn, cách nghĩ về con người và cuộc sống 

theo cảm quan riêng; Phân tích, đánh giá được giá trị của văn bản; Tham gia và có 

chủ kiến, cá tính, có thái độ phù hợp trong tranh luận. 

Bảng 8. Mô tả các mức độ của năng lực GQVĐ 

Mức độ Mô tả 

1 
HS có thể phát hiện nhiệm vụ phải thực hiện đối với các tính huống đơn giản; biết 

đặt các câu hỏi liên quan, bước đầu sử dụng chiến lược giải quyết vấn đề đơn giản 
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2 

HS có thể đưa ra các nhận xét, đánh giá về tính khả thi của các giải pháp đã đưa ra 

trong các vấn đề đơn giản gặp phải; HS bước đầu biết phân tích thông tin từ tình 

huống thường gặp; đưa ra các giải pháp đơn giản trên cơ sở phân tích, tổng hợp 

các nguồn thông tin sẵn có. 

3 

HS có thể bắt đầu đưa ra giải pháp cho các vấn đề đơn giản nhưng cần từ 2 bước 

để giải quyết; đưa ra được lời giải mới trên cơ sở các thông tin sẵn có; phân tích 

các tình huống mang tính học thuật; tổng quát hóa các quy tắc; đánh giá lại các 

chiến lược khả thi cho các vấn đề đơn giản;  

4 

HS có thể đưa ra giải pháp phù hợp; sử dụng các chiến lược để giải quyết vấn đề 

phức tạp; sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau để phát triển các chiến lược cần thiết; 

phát triển các chiến lược khái quát hóa, trừu tượng hóa để giải quyết các vấn đề 

tương đối phức tạp 

5 

HS có thể đưa ra giải pháp từ 2 bước về vấn đề tương đối phức tạp; đưa ra lời giải 

mới trên cơ sở các thông tin được cung cấp; Nêu được ý tưởng mới; Tổng quát hóa 

các quy tắc; đánh giá lại các chiến lược khả thi; biết phân tích và đặt các câu hỏi 

học thuật có liên quan 

6 
HS có thể tìm và đưa ra được giải pháp từ 2 bước về vấn đề phức tạp; tổng quát 

hóa các quy tắc; đánh giá lại các chiến lược khả thi cho tình huống phức tạp 

Bảng 9. Mô tả các mức độ của tư duy Sáng tạo 

Mức 

độ 
Mô tả 

1 

Học sinh có thể đưa ra một số ít các ý tưởng (1-2 ý tưởng) tập trung vào cùng một 

chủ đề và chứa đựng các khái niệm đã quen thuộc. Có khả năng nhìn nhận nhiệm vụ 

dưới góc nhìn duy nhất mà không có sự cân nhắc các yếu tố nào của nhiệm vụ có thể 

thay đổi hoặc xem xét các quan điểm, con đường thay thế. Trình bày ý tưởng phù hợp 

với mục đích. Khả năng kết hợp và nhào nặn các yếu tố của nhiệm vụ còn hạn chế. 

2 

Học sinh đưa ra một nhiều ý tưởng có thể xếp loại vào 2-3 chủ đề quen thuộc. Có khả 

năng xếp hạng ý tưởng từ tốt nhất đến kém nhất theo một tiêu chí có sẵn; xác định 

được điểm mạnh và hạn chế của giải pháp ở mức độ chung chung. Các thao tác chủ 

yếu theo thói quen, gói gọn ở việc khám phá các yếu tố rõ ràng của nhiệm vụ và xem 

lại các ý tưởng tương tự, thay vì tạo ra các ý tưởng mới. Phác thảo ý tưởng tỉ mỉ nhưng 

không có sự đánh giá về tính hiệu quả hoặc giải thích sự phù hợp với mục đích. 

3 

Học sinh đánh giá từng phương án và xác định phương án đáp ứng tốt nhất từng tiêu 

chí; xác định được các tiêu chí không được thỏa mãn với các giải pháp; xác định được 

điểm mạnh và hạn chế của các ý tưởng, giải pháp cụ thể với các tính năng hoặc kết 

quả của giải pháp đó. Trình bày ý tưởng chi tiết, vừa phù hợp với mục đích vừa hiệu 

quả và có sự đánh giá tính hiệu quả hoặc giải thích sự phù hợp với mục đích 
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4 

Học sinh đưa ra một loạt các ý tưởng phân biệt với nhau. Có thể thay đổi quan điểm, 

suy nghĩ về một nhiệm vụ/vấn đề theo cách khác và xem xét nhiệm vụ/vấn đề từ một 

loạt các quan điểm thông thường. Có một số bằng chứng về việc thử nghiệm, nhào 

nặn một số yếu tố của nhiệm vụ hoặc tổng hợp các ý tưởng hiện có. Phát triển một số 

các ý tưởng độc đáo về chủ đề hoặc cách tiếp cận gồm các khái niệm ít quen thuộc, 

vượt ra ngoài bối cảnh xã hội của học sinh. Trình bày các ý tưởng hiệu quả, mạch lạc, 

trôi chảy và chi tiết và đánh giá tính hiệu quả và giải thích sự phù hợp với mục đích 

5 

Đặt câu hỏi và trao đổi lại về phạm vi của nhiệm vụ để vượt qua các trở ngại có thể. 

Thử nhiều cách, thậm chí những cách có vẻ không khả quan. Đánh giá mỗi giải pháp 

dựa trên tiêu chí đầy đủ đã được thiết lập; xác định và so sánh nhiều ưu và nhược 

điểm của các phương án với nhau để xác định phương án nào mang lại kết quả mong 

muốn nhất và đáp ứng được nhiều tiêu chí ưu tiên nhất.  

6 

Học sinh sẵn sàng thử nghiệm, vượt ra khỏi những quan điểm thông thường dẫn tới 

những khả năng mới. Tư duy linh hoạt để nhào nặn các yếu tố của nhiệm vụ. Kết nối 

hiệu quả các yếu tố của nhiệm vụ để cho phép các khả năng mới hoặc cách tư duy 

khác về nhiệm vụ. 

2.3. Tiêu chí, chỉ số đánh giá trí tuệ, năng lực  

Bộ tiêu chí, chỉ số là cụ thể hóa các mức độ của từng thành phần, hành vi trong 

cấu trúc năng lực. Các bảng 10, 11, 12 và 13 là chỉ số, chỉ báo cho các năng lực Logic 

– Toán, Giải quyết vấn đề, Sáng tạo và Hợp tác 

Bảng 10. Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá các trí tuệ Logic-Toán của học sinh 

Thành 

phần 

Biểu 

hiện 

(Chỉ 

số) 

Chỉ báo 

Mức 1 

(đầu lớp 1) 

Mức 2 

(cuối lớp 5, 

đầu lớp 6) 

Mức 3 

(cuối lớp 9, 

đầu lớp 10) 

Mức 4 

(cuối lớp 12) 

1. Tư 

duy về 

cấu 

trúc  

 

1.1. 

Phân 

tích/chỉ 

ra điểm 

giống, 

khác 

nhau 

giữa 

các đối 

tượng.  

1.1.1. Chỉ ra 

điểm giống/ 

khác nhau 

giữa các đối 

tượng đơn 

giản dựa trên 

một số thông 

tin thu được 

bằng các giác 

quan. 

 

1.1.2. Phân tích 

được điểm giống/ 

khác nhau giữa 

hai đối tượng và 

giải quyết được 

vấn đề đặt ra 

trong tình huống 

đơn giản dựa trên 

một số thông tin 

thu được từ sơ 

đồ, bảng, biểu 

đồ, hình vẽ, …. 

1.1.3. Sử dụng 

phối hợp các kiến 

thức phù hợp lứa 

tuổi để phân tích, 

giải thích được 

điểm giống/ khác 

nhau giữa các đối 

tượng và giải 

quyết được vấn 

đề đặt ra trong 

tình huống đơn 

1.1.4. Sử dụng 

phối hợp các kiến 

thức phù hợp lứa 

tuổi để phân tích, 

giải thích được 

điểm giống/ khác 

nhau giữa các các 

đối tượng và 

đánh giá được 

chúng trong các 

trường hợp phức 

tạp. 
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 giản, thoát ly mô 

hình trực quan. 

1.2. 

Tìm 

một đối 

tượng 

khác 

với các 

đối 

tượng 

còn lại; 

Tìm đối 

tượng 

giống 

với 

những 

đối 

tượng 

đã cho. 

1.2.1. Tìm 

được một đối 

tượng khác với 

các đối tượng 

còn lại trong 

một số trường 

hợp đơn giản 

(có một, hai 

yếu tố khác 

nhau) dựa trên 

một số thông 

tin thu được 

bằng các giác 

quan. 

1.2.2. Sử dụng 

kiến thức đơn lẻ 

phù hợp lứa tuổi 

để: 

- Tìm được một 

đối tượng khác 

với các đối tượng 

còn lại trong 

trường hợp có 

nhiều hơn hai 

yếu tố khác nhau 

dựa trên một số 

thông tin thu 

được từ sơ đồ, 

bảng, biểu đồ, 

hình vẽ, …. 

- Tìm được một 

đối tượng giống 

với các đối tượng 

còn lại trong 

trường hợp đơn 

giản (có hai, ba 

yếu tố giống 

nhau) dựa trên 

một số thông tin 

thu được từ sơ đồ, 

bảng, biểu đồ, 

hình vẽ 

1.2.3. Sử dụng 

phối hợp các 

kiến thức phù 

hợp lứa tuổi để: 

- Tìm và giải 

thích được một 

đối tượng khác 

với các đối 

tượng còn lại 

trong trường 

hợp có nhiều 

hơn hai yếu tố 

khác nhau, 

thoát ly các mô 

hình trực quan. 

-  Tìm và giải 

thích được một 

đối tượng giống 

với các đối 

tượng còn lại 

trong trường 

hợp phức tạp, 

thoát ly các mô 

hình trực quan. 

  

 

1.2.4. Sử dụng 

phối hợp các kiến 

thức phù hợp lứa 

tuổi để tìm và 

giải thích được 

một đối tượng 

giống với các đối 

tượng còn lại 

trong trường hợp 

có một yếu tố 

giống nhau. 

 

1.3. 

Xác 

định 

một đối 

tượng 

có 

thuộc 

tính 

nào đó 

1.3.1. Xác 

định được một 

đối tượng có 

(hay không có) 

thuộc tính nào 

đó cho trước ở 

mức độ đơn 

giản dựa trên 

một số thông 

1.3.2. Xác định 

được một đối 

tượng có (hay 

không có) thuộc 

tính nào đó cho 

trước dựa trên 

một số thông tin 

thu được từ sơ 

1.3.3. Xác định 

được một thuộc 

tính chung của 

một số đối tượng; 

xác định được 

một đối tượng có 

thuộc tính phù 

hợp với nhóm 

các đối tượng đó 

1.3.4. Xác định 

và giải thích 

được một số 

thuộc tính chung 

của một số đối 

tượng; xác định 

và giải thích 

được một đối 

tượng có các 
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hay 

không 

có 

thuộc 

tính đó. 

tin thu được 

bằng các giác 

quan. 

đồ, bảng, biểu 

đồ, hình vẽ, …. 

 

hay không, trong 

trường hợp đơn 

giản, thoát ly các 

mô hình trực 

quan. 

thuộc tính phù 

hợp với nhóm 

các đối tượng đó 

hay không. 

 

1.4. 

Phân 

loại 

các đối 

tượng 

theo 

thuộc 

tính. 

1.4.1. Phân 

loại được các 

đối tượng cụ 

thể đơn giản 

theo một thuộc 

tính cho trước 

dựa trên một 

số thông tin 

thu được bằng 

các giác quan. 

1.4.2. Phân loại 

được các đối 

tượng cụ thể theo 

một thuộc tính 

cho trước dựa 

trên một số thông 

tin thu được từ sơ 

đồ, bảng, biểu 

đồ, hình vẽ, …. 

 

1.4.3. Phân loại 

được các đối 

tượng theo một 

thuộc tính cho 

trước, thoát ly 

các mô hình 

trực quan. 

 

1.4.4. Giải thích 

và phân loại 

được các đối 

tượng theo các 

thuộc tính. 

 

1.5. 

Phát 

hiện 

cấu 

trúc và 

mô tả 

nó 

bằng 

mô 

hình 

1.5.1. Phát 

hiện được cấu 

trúc của sự vật, 

hiện tượng 

đơn giản và 

mô tả nó bằng 

mô hình dựa 

trên một số 

thông tin thu 

được bằng các 

giác quan. 

1.5.2. Phát hiện 

được cấu trúc của 

sự vật, hiện 

tượng và mô tả 

nó bằng mô hình 

dựa trên một số 

thông tin thu 

được từ sơ đồ, 

bảng, biểu đồ, 

hình vẽ, …. 

1.5.3. Phát hiện 

được cấu trúc 

của sự vật, hiện 

tượng và mô tả 

nó bằng mô 

hình theo một 

số tiêu chí, thoát 

ly các mô hình 

trực quan. 

1.5.4. Phát hiện 

và giải thích 

được cấu trúc của 

sự vật, hiện 

tượng phức tạp 

và mô tả nó bằng 

mô hình theo một 

số tiêu chí. 

2. Tư 

duy lập 

luận 

có căn 

cứ  

2.1. 

Nhận 

biết 

tính 

đúng, 

sai của 

một  

khẳng 

định. 

. 

2.1.1.  

Xác định tính 

đúng, sai của 

một  câu phát 

biểu đơn giản 

về sự vật, hiện 

tượng, dựa 

trên các thông 

tin thu được 

bằng các giác 

quan. 

2.1.2.  

Xác định tính 

đúng, sai của một 

câu phát biểu đơn 

giản, mang tính 

biểu tượng trực 

quan (qua hình 

vẽ, sơ đồ,...). 

2.1.3. 

Xác định tính 

đúng, sai của 

một câu phát 

biểu về sự vật, 

hiện tượng, 

không dùng các 

mô hình trực 

quan. 

 

2.1.4.  

Xác định tính 

đúng, sai của một  

câu phát biểu có 

nhiều yếu tố, mối 

quan hệ. Muốn 

khẳng định, cần 

dựa vào một số 

bước suy luận. 

2.2. 

Xác 

2.2.1. Xác 

định được mối 

2.2.2. Xác định 

được mối quan 

2.2.3. Xác định 

được mối quan 

2.2.4. Xác định 

được mối quan 
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định 

được 

mối 

quan 

hệ 

nguyên 

nhân – 

kết quả 

của sự 

vật, 

hiện 

tượng 

quan hệ 

nguyên nhân – 

kết quả của sự 

vật, hiện tượng 

trong trường 

hợp đơn giản, 

dựa trên các 

thông tin thu 

được bằng các 

giác quan. 

hệ nguyên nhân – 

kết quả của sự 

vật, hiện tượng 

trong trường hợp 

đơn giản. 

hệ nguyên nhân 

– kết quả của sự 

vật, hiện tượng 

trong trường 

hợp tương đối 

phức tạp, thoát 

ly các mô hình 

trực quan 

hệ nguyên nhân – 

kết quả của sự 

vật, hiện tượng 

trong trường hợp 

phức tạp; cần sử 

dụng một số 

bước suy luận.  

2.3. 

Biến 

đổi một 

hệ 

thống 

(gồm 

các đối 

tượng 

và các 

mối 

quan 

hệ) 

sang 

một hệ 

thống 

khác 

(tương 

đương 

hoặc 

không) 

2.3.1. 

Xác định được 

một hệ thống 

tương đương 

với hệ thống 

cho trước theo 

một tiêu chí 

đơn giản (về 

số lượng, hình 

dạng, cấu trúc, 

...) 

 

2.3.2. 

Xác định được 

mô hình, hệ 

thống tương 

đương với một hệ 

thống cho trước 

tương đối đơn 

giản, mang tính 

trực quan (sơ đồ, 

biểu đồ, hình 

vẽ,....) 

2.3.3. 

Biến đổi một hệ 

thống sang một 

hệ thống khác 

tương đương 

theo một tiêu 

chí cho trước. 

 

 

2.3.4 

Biến đổi một hệ 

thống sang một 

hệ thống khác 

(có thể rộng, hẹp 

hơn), trong đó 

xác định các điều 

kiện kèm theo để 

hai hệ thống là 

tương đương. 

 

2.4. Sử 

dụng 

các 

công 

cụ, 

phương 

pháp 

2.4.1. Sử dụng 

các phương 

pháp “Thử - 

sai”, “Vét cạn” 

(Xét hết các 

trường hợp), 

nguyên tắc 

2.4.2. Sử dụng 

các phương pháp 

“Thử - sai”, “Vét 

cạn” (Xét hết các 

trường hợp), 

nguyên tắc 

Diricle để đưa ra 

2.4.3. Sử dụng 

các công cụ suy 

luận  (tam đoạn 

luận, phương 

pháp phản 

chứng, phân 

tích đi lên, quy 

2.4.4. Sử dụng 

các công cụ suy 

luận  (tam đoạn 

luận, phương 

pháp phản 

chứng, phân tích 

đi lên, quy nạp 



21 

 

suy 

luận 

 

Diricle để đưa 

ra kết luận về sự 

vật, hiện tượng 

trong trường 

hợp đơn giản, 

dựa trên các 

thông tin thu 

được bằng các 

giác quan. 

kết luận về sự 

vật, hiện tượng 

trong trường hợp 

tương đối đơn 

giản. (Dùng hình 

vẽ, mô hình trực 

quan làm điểm 

tựa để suy luận) 

nạp hoàn 

toàn,...)  để đưa 

ra kết luận về sự 

vật, hiện tượng 

trong trường 

hợp phổ biến. 

 

hoàn toàn,...)  để 

đưa ra kết luận về 

sự vật, hiện 

tượng trong 

trường hợp phức 

tạp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tư 

duy 

suy 

luận 

có lý 

 

3.1. 

Quy 

nạp 

không 

hoàn 

toàn. 

 

3.1.1 Đưa ra 

dự đoán về 

một thuộc tính 

của một đối 

tượng, tính 

đúng, sai, của 

vấn đề đơn 

giản sau khi 

quan sát kết 

quả, cảm nhận 

của bằng các 

giác quan. 

3.1.2 Đưa ra dự 

đoán về nhiều 

thuộc tính của 

một đối tượng, 

tính đúng, sai, 

của vấn đề đơn 

giản sau khi quan 

sát một số thông 

tin thu được từ sơ 

đồ, bảng, biểu 

đồ, hình vẽ. 

3.1.3 Đưa ra dự 

đoán về các 

thuộc tính của 

một đối tượng, 

chứng minh 

tính đúng, sai, 

của vấn đề phức 

tạp, sau khi 

quan sát một số 

kết quả, thoát ly 

các mô hình 

trực quan. 

3.1.4 Đưa ra dự 

đoán, xác định 

được tính đúng, 

sai, đưa ra được 

kết luận của về 

vấn đề trìu tượng, 

nhiều yếu tố 

phức hợp sau khi 

khái quát hóa vấn 

đề đó. 

 

3.2. 

Suy 

luận 

tựa 

tương 

tự hóa. 

 

3.2.1 Suy luận 

được ít nhất 

một thuộc tính 

về vấn đề, sự 

vật, hiện tượng 

dựa trên sự 

giống nhau 

của sự vật, 

hiện tượng đó 

với một sự vật 

hiện tượng 

khác  đó bằng 

các giác quan. 

3.2.2 Suy luận 

được thuộc tính, 

đưa ra nhận xét, 

mô tả sự vật, hiện 

tượng dựa trên 

tính chất giống 

nhau của sự vật, 

hiện tượng đó với 

một sự vật hiện 

tượng khác  dựa 

trên một số thông 

tin thu được từ sơ 

đồ, bảng, biểu 

đồ, hình vẽ. 

3.2.3 Suy luận, 

khằng định 

(chứng minh) 

thuộc tính, đưa 

ra nhận xét, mô 

tả sự vật, hiện 

tượng khi thấy 

tính chất giống 

nhau của sự vật, 

hiện tượng đó 

với một sự vật 

hiện tượng khác 

theo một số tiêu 

chí, thoát ly các 

mô hình trực 

quan. 

3.2.4 Suy luận, 

khằng định 

(chứng minh) 

thuộc tính vấn 

đề, sự vật, hiện 

tượng phức tạp 

dựa trên sự phân 

tích, tổng hợp 

tính chất vấn đề 

khi thấy sự giống 

nhau của sự vật, 

hiện tượng đó 

với một sự vật 

hiện tượng khác 

ở một vài đặc 

điểm. Phân tích 

được xu hướng 

đặc điểm của các 
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thuộc tính khác 

của sự vật, hiện 

tượng đó. 

3.3. 

Cảm 

nhận 

và 

phán 

đoán 

trực 

giác. 

3.3.1 Đưa ra 

những nhận 

xét, dự đoán 

khác thường 

về các sự vật, 

hiện tượng 

xung quanh. 

3.3.2 Đưa ra 

những phỏng 

đoán, dự báo về 

những thuộc tính 

khác, chưa được 

học của sự vật, 

hiện tượng. 

3.3.3 Đưa ra 

những phỏng 

đoán, dự báo về 

tương lai, về 

những vấn đề xã 

hội, chính trị, 

khoa học 

3.3.4 Đưa ra 

những ý tưởng 

mới, dự báo khác 

lạ, không phải 

(khác) thế giới 

thực. 

Bảng 11. Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá năng lực Giải quyết vấn đề của học sinh 

Chỉ số hành 

vi 

Tiêu chí chất lượng 

A1. Nhận 

dạng tình 

huống và phát 

biểu vấn đề 

1. Nhận dạng đươc một số yếu tố của tình huống, nhưng phát biểu không 

liên quan gì đến tình huống đã cho 

2. Nhận dạng đươc tình huống; phát biểu lại vấn đề với một số thông tin 

rời rạc, bằng ngôn ngữ bản thân vừa ngôn ngữ của tài liệu 

3. Phát biểu lại vấn đề phù hợp logic và bằng ngôn ngữ bản thân 

A2. Xác định, 

giải thích 

thông tin 

1. Chỉ ra một số thông tin ban đầu liên quan đến tình huống/ mục tiêu, 

không giải thích gì  

2. Đưa ra một số thông tin ban đầu và mục tiêu mong muốn; có giải thích 

nhưng chưa hoàn toàn chính xác về chúng  

3. Đưa ra đầy đủ các thông tin ban đầu và mục tiêu mong muốn; giải thích 

tương đối chính xác, thể hiện sự am hiểu về chúng 

A3. Thống 

nhất về tìm 

hiểu vấn đề 

1. Làm việc một mình, không trao đổi với người khác khi tìm hiểu vấn đề  

2. Có trao đổi với nhóm về các hành động nhưng chưa chủ động, hiệu quả  

3. Chủ động trao đổi với nhóm về các hành động tương đối hiệu quả  

B1. Thu thập, 

sắp xếp, đánh 

giá thông tin 

1. Không hoặc thu thập được thông tin ít liên quan đến tình huống vấn đề 

2. Thu thập thông tin liên quan nhưng chưa xác định độ tin cậy của chúng 

3. Thu thập thông tin liên quan, quan tâm việc xác định giá trị của chúng 

B2. Kết nối 

thông tin với 

1. Hầu như không gợi nhớ được kiến thức có liên quan đến các thông tin 

2. Kết nối được một số kiến thức có liên quan, tương đối hữu ích 
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kiến thức đã 

có 

3. Kết nối các kiến thức liên quan hiệu quả; kết nối thông tin, công thức 

B3. Xác định 

chiến lược 

GQVĐ, yếu 

tố giả định 

1. Hầu như không có chiến lược GQVĐ hoặc hướng giải quyết nào rõ rệt 

2. Bước đầu xác định câu hỏi trung gian, vẽ phác để mô tả mối quan hệ 

2. Xác định các câu hỏi trung gian, mô tả mối quan hệ giữa thông tin ban 

đầu, trung gian và mục tiêu; có thể biến đổi lại mô hình đã biết, đưa ra 

hướng GQ 

B4. Thống 

nhất cách lập 

không gian 

vấn đề 

1. Tự thiết lập không gian vấn đề, không trao đổi với thành viên khác 

2. Có trao đổi không chính thức với thành viên khác nhưng chưa hiệu quả  

3. Chủ động trao đổi trong nhóm về cách thức thiết lập không gian vấn đề, 

tương đối hiệu quả  

C1. Thiết lập 

tiến trình thực 

hiện giải pháp  

1. Không lập hoặc có lập kế hoạch/ tiến trình, nhưng chưa thể hiện rõ cách 

thức đạt tới các mục tiêu trung gian và mục tiêu mong muốn  

2. Kế hoạch được lập nhưng chỉ bao quát được một số bước cần thực hiện  

3. Kế hoạch được lập, thể hiện tương đối rõ ràng về việc làm thế nào để đạt 

từng mục tiêu (trung gian, mong muốn) 

C2. Phân bổ 

và xác định 

cách sử dụng 

nguồn lực  

1. Hầu như không biết có những nguồn tài nguyên nào hỗ trợ cho thực hiện 

giải pháp của vấn đề 

2. Phân bổ một số tài nguyên, bước đầu biết sử dụng nó cho thực hiện GP 

3. Phân bổ các nguồn tài nguyên và cách sử dụng tương đối hiệu quả;  

C3. Trình bày 

giải pháp và 

các kết quả 

trung gian, 

cuối cùng 

1.  Thực hiện mô hình, quy trình,… theo mẫu hoặc theo chỉ dẫn chi tiết; 

hoàn thành một phần kết quả trung gian   

2. Vận dụng mô hình, quy trình, chiến lược… phù hợp với tình huống cụ 

thể; có thể bổ sung không gian vấn đề; hoàn thành hầu hết các kết quả 

trung gian nhưng chưa triệt để đến mục tiêu cuối cùng 

3. Tạo ra mô hình, quy trình, công thức,… mang tính tổng quát; có thể mở 

rộng không gian vấn đề; hoàn thành các kết quả trung gian và cuối cùng 

C4. Tổ chức 

và duy trì 

hoạt động 

nhóm trong 

thực hiện  

1. Hầu như không trao đổi nhóm về kế hoạch thực hiện giải pháp 

2. Trao đổi không chính thức với một số thành viên trong quá trình lập kế 

hoạch và thực hiện giải pháp nhưng chưa chủ động, ít hiệu quả  

3. Chủ động trao đổi về cách thức lập kế hoạch, cách thực hiện giải pháp 

và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thay đổi/ bổ sung không gian vấn đề  
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D1. Đánh giá 

từng bước của 

giải pháp 

1. Không có ý thức hoặc không biết cách nhận xét, đánh giá sau mỗi bước 

thực hiện giải pháp 

2. Có nhận xét, đánh giá kết quả sau mỗi bước thực hiện giải pháp không 

chủ động, thường xuyên 

3. Luôn tiến hành đánh giá sau mỗi bước thực hiện giải pháp, kịp thời điều 

chỉnh nếu phát hiện sai sót  

D2. Phản ánh 

giá trị của 

kiến thức mới 

và giải pháp 

1. Không hoặc chỉ phản ánh một số kết quả đơn giản, rời rạc, chưa liên kết 

chúng với các mục tiêu trung gian và mục tiêu cuối cùng  

2. Phản ánh tính hợp lý của mục tiêu  cuối cùng, chưa tính đến giá trị của 

kiến thức mới và sự hợp lý của giải pháp 

3.  Phản ánh kết quả từng mục tiêu  trung gian và mục tiêu cuối cùng; xác 

định giá trị của kiến thức mới và giải pháp  

D3. Xác nhận 

kiến thức thu 

được và khái 

quát hóa giải 

pháp 

1. Hầu như không quan tâm đến kiến thức thu được 

2. Bước đầu xác nhận được kiến thức thu được sau giải pháp với sự hỗ trợ 

của người khác; không thể khái quát hóa cho tình huống tương tự 

3. Chủ động xác nhận kiến thức thu được sau giải pháp; biết cách khái quát 

hóa cho tình huống tương tự 

D4. Đánh giá 

vai trò của cá 

nhân với hoạt 

động nhóm 

1. Hầu như không quan tâm đến đánh giá vai trò, tác động của cá nhân   

2. Có tính đến vai trò, tác động của cá nhân   

3. Đánh giá vai trò, tác động của cá nhân và bạn bè trong hoạt động nhóm. 

Rút ra kinh nghiệm cho bản thân   
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Bảng 12. Bộ chỉ số đánh giá tư duy sáng tạo 
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Bảng 13. Bộ tiêu chí đánh giá năng lực hợp tác 

Thành tố 

năng lực 
Tiêu chí hành vi Chỉ số chỉ báo 

(A) Xây 

dựng mục 

đích và 

nguyên tắc 

hợp tác 

 

(A1) Đề xuất và thảo luận về mục 

đích hợp tác 
A1.1. Trình bày quan điểm về mục đích hợp tác 

A1.2. Tham gia thảo luận về mục đích hợp tác 

A2.1. Ủng hộ mục đích hợp tác mà nhóm thống 

nhất. 

A3.1. Phát biểu đề xuất nguyên tắc hợp tác 

A3.2. Trao đổi về các nguyên tắc hợp tác 

A4.1. Ủng hộ các phương thức, nguyên tắc hợp 

tác nhóm đưa ra. 

(A2) Thống nhất mục đích chung 

cần hợp tác 

(A3) Đề xuất và trao đổi các 

nguyên tắc hợp tác 

(A4)Thống nhất phương thức, 

nguyên tắc hợp tác 

B. Xác 

định 

nhiệm vụ 

và các mối 

quan hệ 

hợp tác 

 

(B1) Xác định và thống nhất được 

nhiệm vụ cần thực hiện 

B1.1. Đề xuất được các nhiệm vụ cần thực hiện 

của nhóm. 

B1.2. Xác định được nhiệm vụ cần thực hiện của 

nhóm. 

B1.3. Thống nhất các nhiệm vụ cần thực hiện. 

B2.1. Trao đổi về các công việc phù hợp với các 

thành viên trong nhóm. 

(B2) Trao đổi và phân công nhiệm 

vụ phù hợp cho các thành viên 
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(B3) Xác định được nhiệm vụ của 

bản thân và biết được  nhiệm vụ 

các thành viên trong nhóm 

 

B2.2. Phân công công việc phug hợp với năng lực 

của các thành viên. 

B3.1. Xác định được nhiệm vụ cần thực hiện của 

cá nhân. 

B3.2. Hiểu được các nhiệm vụ của các thành viên 

khác trong nhóm. 

B4.1. Xác định được các thành viên khác để phối 

hợp thực hiện công việc. (B4) Xác định được các thành viên 

khác có thể phối hợp trong việc 

thực hiện nhiệm vụ 

(C) Thực 

hiện và 

duy trì sự 

phối hợp 

 

(C1) Thống nhất cách phối hợp 

thực hiện 

C1.1. Đề xuất cách phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

C1.2. Thống nhất cách phối hợp thực hiện trong 

nhóm. 

C2.1. Phối hợp với các thành viên khác trong thực 

hiện nhiệm vụ. 

C2.2. Phát hiện và giải quyết được các mâu thuẫn, 

bất đồng xảy ra trong quá trình hợp tác. 

C3.1. Phản hồi thường xuyên về tiến độ công việc 

và những khó khăn mình có thể gặp phải. 

C3.2. Xác định được thực trạng thực hiện nhiệm 

vụ của cá nhân và nhóm. 

C4.1. Chia sẻ về cách thức phối hợp trong nhóm. 

C4.2. Rút kinh nghiệm cho quá trình hợp tác diễn 

ra tốt hơn. 

C5.1. Lắng nghe tích cực với các ý kiến, góp ý của 

các thành viên khác. 

C5.2. Tôn trọng sự khác biệt về quan điểm, tính 

cách của các thành viên trong nhóm. 

C6.1. Sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với các thành 

viên khác trong nhóm. 

C6.2. Chia sẻ những thông tin và nguồn lực với 

các thành viên trong nhóm. 

C7.1. Chỉ ra được lợi ích của quá trình hợp tác đối 

với cá nhân và các thành viên khác. 

C7.2. Có mong muốn hợp tác, phối hợp với các 

thành viên trong nhóm. 

(C2) Thực hiện phối hợp và giải 

quyết những bất đồng trong quá 

trình thực hiện 

(C3) Phản hồi thường xuyên tiến 

độ và thực trạng thực hiện nhiệm 

vụ  

(C4) Chia sẻ, rút kinh nghiệm để 

phối hợp tốt hơn 

(C5) Lắng nghe và tôn trọng sự 

khác biệt 

(C6) Giúp đỡ, hỗ trợ và chia sẻ 

nguồn lực 

(C7) Thấy được lợi ích của cả đôi 

bên trong hợp tác 

(D) Đánh 

giá hiệu 

quả hợp 

tác 

(D1) Đánh giá việc hoàn thành các 

mục tiêu 

 

D1.1. Chỉ ra được mức độ hoàn thành của cá nhân 

và nhóm. 

D1.2. Đánh giá được việc hoàn thành các mục tiêu 

hợp tác. 

D2.1. Chỉ ra được ưu nhược điểm của cá nhân 

trong việc hoàn thành nhiệm vụ. 

(D2) Đánh giá sự phù hợp trong 

phân công nhiệm vụ 
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(D3) Ghi nhận sự đóng góp của các 

thành viên 

 

D2.2. Đánh giá được sự phù hợp trong các công 

việc được phân công. 

D3.1. Chỉ ra được những đóng góp của các thành 

viên. 

D3.2. Ghi nhận sự đóng góp của các thành viên 

trong nhóm. 

D4.1. Chỉ ra được các bài học mình rút ra được 

sau quá trình hợp tác. 

D4.2. Rút kinh nghiệm cho cá nhân và nhóm sau 

quá trình hợp tác. 

(D4) Rút ra bài học trong qúa trình 

hợp tác cho cá nhân và nhóm 

 

2.4. Bộ công cụ đo lường, đánh giá trí tuệ chuẩn hóa 

a) Quy trình biên soạn công cụ chuẩn hóa 

Công cụ đo lường trí tuệ chuẩn hóa là công cụ được xây dựng bởi các chuyên gia 

khảo thí, có sự tham gia trợ giúp của chuyên gia về chương trình/ lĩnh vực chuyên môn, 

giáo viên và các nhà quản lý giáo dục, nhằm đo lường trí tuệ người học, tham chiếu 

những tiêu chuẩn, tiêu chí nhất định và được thử nghiệm trên mẫu đủ lớn. 

Căn cứ vào kinh nghiệm làm đề khảo sát quốc gia và điều kiện thực tiễn Việt Nam 

bị bùng phát dịch Covid—19 kéo dài, quy trình biên soạn công cụ đánh giá trí tuệ học 

sinh gồm 9 bước chính như mô tả ở bảng 14. 

Bảng 14. Quy trình chuẩn hóa biên soạn công cụ đánh giá trí tuệ học sinh 

TT Nội dung Mô tả và giải thích 

1 Xây dựng tiêu chí kỹ thuật 

khảo sát trí tuệ HS 
Vận dụng STAT-C của Sternberg, đề khảo sát trí tuệ 

học sinh được thiết kế thành 15 tiểu test (Ngôn ngữ, 

Logic-Toán, Giải quyết vấn đề, Sáng tạo và Hợp tác) 

trên cơ sở 23 block câu hỏi thi 

2 Biên soạn và chỉnh sửa câu 

hỏi thô bằng phương pháp 

chuyên gia 

Biên soạn tổng cộng 270 câu hỏi thô cho 5 lĩnh vực 

Ngôn ngữ, Logic-Toán, Giải quyết vấn đề, Sáng tạo và 

Hợp tác, dành cho HS lớp 5, 9, 11 

Riêng lĩnh vưc Hợp tác, dự kiến ban đầu là thiết kế các 

hoạt động đánh giá yêu cầu học sinh phải hợp tác trong 

nhóm nhỏ để thực hiện. Tuy nhiên không thể triển khai 

được ý tưởng này trong bối cảnh dãn cách xã hội, nên 

nhóm nghiên cứu đã chuyển thành Phiếu xin ý kiến 

3 Xây dựng đề khảo sát 

version 1 và tổ chức đọc 

phản biện. 

Xây dựng 15 test version 1, với thời lượng 45 phút/ test 

lớp 5, và 60 phút/ test lớp 9 và lớp 11 
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4 Thử nhỏ; chỉnh sửa câu hỏi 

để được đề khảo sát version 

2 

Theo kế hoạch được phê duyệt, việc thử nhỏ công cụ 

đánh giá được tiến hành ở Ninh Bình. Do dịch Covid-

19 bùng phát, nên Nhà nước đã cắt giảm kinh phí của 

hoạt động này. Tuy nhiên, xét thấy vai trò quan trọng 

của việc thử nhỏ đối với chất lượng đề khảo sát chính 

thức, nhóm nghiên cứu đã tự tổ chức thử nhỏ tại trường 

thực nghiệm thuộc Viện KHGDVN tháng 4/2021 

Quy trình của Lord được rút gọn còn 2 bước: Lựa chọn 

và chỉnh sửa câu hỏi để có thông số phù hợp lấp đầy ma 

trận ở bước 1; ước tính toán hàm thông tin, TCC của đề 

5 Tập huấn, hướng dẫn tổ chức 

khảo sát tại địa phương 
Theo kinh nghiệm thực tiễn, cần tập huấn và hướng dẫn 

tổ chức khảo sát cho địa phương khi tổ chức khảo sát 

chính thức. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã chuyển từ bước 

(ix) của Hambleton & Jones lên bước 5; và bổ sung nội 

dung tập huấn 

6 In ấn và phân phối đề thi, các 

sổ tay, hướng dẫn 
 

7 Khảo sát chính thức tại địa 

phương 
Tháng 10, 11 năm 2021 

8 Phân tích kỹ thuật kết quả thi 

(định chuẩn, độ tin cậy, độ 

giá trị câu hỏi và đề khảo sát) 

Tháng 12 năm 2021 

9 Chỉnh sửa và hoàn thiện đề 

khảo sát version 3 
Tháng 12 năm 2021 

b) Cấu trúc bộ công cụ tổng thể 

Trong cấu trúc STAT-C, Sternberg thiết kế 9 tiểu test (mỗi trí tuệ Phân tích, Sáng 

tạo và Thực hành bao gồm 3 lĩnh vực Lời nói, Định lượng và Hình tượng không gian). 

Vì khung đánh giá trí tuệ và năng lực học sinh phức tạp, nhóm nghiên cứu đã vận dụng 

linh hoạt theo hướng: Giữ nguyên cấu trúc STAT-C của Sternberg; tạo thành 23 block 

câu hỏi đảm nhận chức năng kép: Vừa đo lường các năng lực Ngôn ngữ, Logic-Toán, 

Giải quyết vấn đề, Sáng tạo và Hợp tác; vừa đo lường các trí tuệ Phân tích, Sáng tạo và 

Thực hành; vừa đảm bảo các lĩnh vực Lời nói, Định lượng và Hình tượng không gian. 

Bảng 15 quy định tiêu chí kỹ thuật tổng thể bộ công cụ đánh giá trí tuệ học sinh. 

Đây là một ma trận có ba chiều với tổng cộng 270 câu hỏi phân bố cho 23 block. Mỗi 

block qui định rõ số lượng câu hỏi, dạng thức câu hỏi (trắc nghiệm, tự luận hay Likert). 
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Bảng 15. Tiêu chí kỹ thuật khảo sát trí tuệ học sinh tổng thể 

  Phân tích Sáng tạo Thực tiễn Tổng 

Lời nói 

I. Ngôn ngữ IX. Ngôn ngữ XV. Ngôn ngữ  

12 12 12 36 

Đọc - viết Tự luận (mở) Đọc - viết  

II. Ngôn ngữ X. Sáng tạo XVI. Sáng tạo 

15 

Tự luận (mở) 

 

12 9 36 

Tự luận (mở) Tự luận (mở)  

III.   Hợp tác 

16 

Likert 

XI.   Hợp tác 

9 

Likert 

XVII.   Hợp tác 

21 

Likert 

46 

  

XVIII. GQVĐ 

12 

Đọc - viết 

12 

Định lượng 

IV. Logic - Toán  XIX.   GQVĐ 

12 

Đọc - viết 

 

12  24 

Đọc - viết   

V.   GQVĐ  XX.   Logic - Toán  

12  12 24 

Đọc - viết  Đọc - viết  

Hình tượng 

không gian 

VI.   Logic - Toán XII.   GQVĐ XXI.   Logic- Toán  

12 12 12 36 

Nhiều lựa chọn Tự luận (mở) Nhiều lựa chọn  

VII.   Logic - Toán XIII.  Sáng tạo XXII.   Ngôn ngữ  

12 9 12 33 

Nhiều lựa chọn Tự luận (mở) Nhiều lựa chọn  

VIII.   Hợp tác XIV.   Hợp tác XXIII.   Hợp tác 

23 4 6 13 

Likert Likert Likert 

Tổng 80 57 121 270 

Xây dựng 15 tiểu test đo lường trí tuệ của học sinh với 5 test (Ngôn ngữ; Logic-

Toán, Giải quyết vấn đề; Sáng tạo; Hợp tác) cho mỗi lớp 5, 9 và 11. Mỗi câu hỏi nhằm 

đo lường một chỉ số hành vi được nêu trong các ô ma trận test. Hoặc có thể thiết kế 

nhiều câu hỏi, giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, trong cùng một nhiệm vụ tổng quát. 

Chất lượng từng câu hỏi và chất lượng bài test sẽ được đánh giá theo 5 tiêu chí độ 

khó, độ phân biệt, độ tin cậy, độ giá trị và phù hợp mô hình IRT nêu ở bảng 16. 
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Bảng 16. Tiêu chí đánh giá chất lượng câu hỏi và bài test theo mô hình IRT 

1. Độ 

khó 

- Độ khó câu hỏi tính theo công thức: 𝑝(𝜃) =
1

1+𝑒−(𝜃−𝑏), trong đó 𝑝(𝜃)là hàm xác 

suất của đối số năng lực 𝜃, b là độ khó câu hỏi 

- Yêu cầu: các câu hỏi cần đủ khó để những thí sinh không đáp ứng chuẩn sẽ trả lời 

sai, nhưng đủ dễ để những thí sinh đáp ứng chuẩn sẽ trả lời đúng (-2.5 ÷ 2.5) 

- Câu hỏi rất dễ và rất khó không giúp phân biệt được khả năng của học sinh; câu hỏi 

có độ khó trung bình (0 ±SD) đánh giá tối đa năng lực tiềm ẩn của học sinh  

2. Độ 

phân 

biệt 

- Độ phân biệt câu hỏi là độ chênh  % số câu trả lời đúng giữa hai nhóm học sinh có 

năng lực cao và thấp, tính theo công thức: 𝑝(𝜃) =
1

1+𝑒−𝑎(𝜃−𝑏), a là độ phân biệt 

- Yêu cầu: tỷ lệ phân biệt càng gần 1 càng tốt: lý tưởng là 0.5; từ 0.35 chấp nhận 

được; dưới 0.2 thì cần chỉnh sửa; < 0 thì cần loại bỏ 

3. Độ 

tin cậy 

- Độ tin cậy thể hiện sự nhất quán giữa các câu hỏi trong đề và không ảnh hưởng bởi 

yếu tố bên ngoài.  

- Độ tin cậy được tính theo Cronback anpha: ∝=
𝑛

𝑛−1
(1 −

𝑆1
2+𝑆2

2+⋯+𝑆𝑛
2

𝑆𝑡ổ𝑛𝑔 đ𝑖ể𝑚
2 ),  n là tổng số 

câu hỏi, 𝑆𝑖
2 là phương sai câu hỏi i, 𝑆𝑡ổ𝑛𝑔 đ𝑖ể𝑚

2  là phương sai tổng điểm bài test. 

Hệ số Cronbach Alpha xem xét tương quan của việc thực hiện 1 câu hỏi với toàn bài 

thi: trả lời đúng câu hỏi này có khả năng trả lời đúng các câu hỏi khác 

- Yêu cầu: : < 0.5 không nhất quán; 0.5  0.6 thấp; 0.6   < 0.7 chấp nhận được; 

0.7  0.9 tốt;  ≥ 0.9 rất cao 

- Những yếu tố ảnh hưởng độ tin cậy: tính rõ ràng; phù hợp với nội dung kiến thức 

và độ khó; số lượng câu hỏi nhiều; độ phân biệt tăng; độ phổ rộng về năng lực; và sự 

đồng nhất các câu hỏi cao;   

4. Độ 

giá trị 

- Đây là đặc tính được suy luận dựa trên điểm thi: đo chính xác cái cần đo  

- Các tham số về độ giá trị cần xem xét: 

biến ẩn (năng lực): tường minh khi thiêt kế bài thi 

nội dung: đủ đại diện và bao phủ các mục đích thi 

kết quả: đáp ứng mục đích thi qua hàm thông tin 𝐼(𝜃) = ∑
𝑃′(𝜃)

𝑝(𝜃)𝑞(𝜃)
𝑛
𝑛=1 , p’() là đạo 

hàm của p(), q(+ = 1- p() 

phỏng đoán điểm thực qua bài test: 𝑟 = ∑ 𝑝𝑖(𝜃)𝑁
𝑛=1  

5. Phù 

hợp 

với mô 

hình 

- Với câu hỏi cần đáp ứng: người có năng lực cao sẽ có xác suất trả lời đúng cao hơn 

người có năng lực thấp; Với một thí sinh cần đáp ứng: câu khó có xác suất trả lời 

đúng thấp hơn câu dễ’ 

- Chỉ số: MNSQ (Mean Square) càng gần 1 càng tốt; và |T| ≤ 2   

Với mỗi năng lực, ma trận tổng thể trên (bảng 15) được cụ thể hóa đến các tiêu 

chí, chỉ số đo lường trong từng ô, theo từng lớp 5, 9 và 11. Ví dụ, bảng 17 là ma trận 

test năng lực Ngôn ngữ lớp 5. 
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Bảng 17. Ma trận Test Ngôn ngữ lớp 5 

    Thành tố 

Lĩnh vực 

Phân tích 

 

Sáng tạo 

 Thực tiễn 
Tổng 

Ngôn ngữ 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.II.  10 câu 

- Phân tích được nội 

dung chính của văn bản 

(câu 10)  

- Phân tích được ý 

nghĩa các kí hiệu ngôn 

ngữ (Câu 22)  

- Kết nối các chi tiết để 

tìm hiểu nghĩa của 

ngôn ngữ (câu 11), câu 

13, câu 16 

- Sắp xếp được các chi 

tiết theo trình tự 

(Câu17) 

- Đánh giá được những 

ý nghĩ, tư tưởng thể 

hiện qua ngôn từ (Câu 

4), (câu 23) 

- Kết nối tư tưởng bài 

viết (câu 6) 

- Phân tích được nội ý 

kiến hàm ý từ nội dung 

văn bản (Câu 15, 23) 

IX. 5 câu 

- Kết nối sáng tạo với 

thực tế (câu 23) 

- Tìm kiếm được ý 

tưởng bổ sung, hoàn 

thiện vấn đề  (Câu 8), 

câu 9   

- Viết lời khuyên nhân 

vật dựa trên sáng kiến 

của bản thân (Câu 24)  

- Sáng tạo câu chuyện 

dựa trên việc đóng vai 

nhân vật xử lí tình 

huống (Câu 25)  

 

XV. 5 câu 

- Đánh giá được thực 

tiễn từ bối cảnh ngôn 

ngữ (câu 3)  

- Liên hệ đến thực tế từ 

ngữ liệu (câu 5) (câu 12) 

- Rút ra ý nghĩa thực tiễn 

dựa trên việc so sánh dữ 

liệu (câu 7)  

- Tìm ra nguyên nhân 

thực tế dựa trên tình 

huống mô tả (Câu 18)  

 

 

      

20 

Hình tượng 

không gian 

 

 

   

XXII. 5 câu 

- Xác định được hình 

tượng và ý nghĩa của 

hình tượng qua tranh 

(Câu 1)  

- Quan sát tranh, liên kết 

với đoạn văn để tìm ra ý 

nghĩa (Câu 14)  

- Liên hệ giữa hình ảnh 

trong tranh với thực tiễn 

biểu hiện (câu 19, Câu 

20, câu 21)  

5 

Tổng 10 5 10 25 
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c) Ví dụ minh họa 

Dưới đây là một số câu hỏi minh họa cho bộ công cụ đo lường, đánh giá trí tuệ 

học sinh lớp 5, 9 và 11. 

* Đối với Ngôn ngữ lớp 5 

Đây là ví dụ minh họa cho test ngôn ngữ lớp 5: 

A. Nhân vật  B. Đồ vật  

 

Tưởng tượng một nhân vật 

tìm thấy một đồ vật và làm 

nên điều kỳ diệu. 

Hãy chọn một nhân vật ở 

cột A và một đồ vật ở cột 

B để viết một đoạn văn 

ngắn 4-5 câu kể về điều kì 

diệu ấy.  

 

  

 

 

Câu hỏi đo thành tố Sáng tạo (sáng tạo câu chuyện dựa trên việc đóng vai nhân 

vật xử lí tình huống), lĩnh vực Ngôn ngữ.  

Mã hóa: 

Mã 3: HS viết được một đoạn văn ngắn khoảng 4-5 câu  kể về điều kì diệu: HS 

nêu tên được nhân vật và đồ vật. HS nói được việc nhân vật đã làm nên điều kì diệu khi 

tìm thấy đồ vật đó và nói được ý nghĩa của điều kì diệu đó.  

Mã 2: HS có thể viết đoạn văn có một trong những tiêu chí sau.  

- HS viết được một đoạn văn ngắn khoảng 2-3 câu  kể về điều kì diệu: HS nêu tên 

được nhân vật và đồ vật. HS nói được việc nhân vật đã làm nên điều kì diệu khi tìm thấy 

đồ vật đó hoặc nói được ý nghĩa của điều kì diệu đó.  

- HS viết được một đoạn văn ngắn khoảng 4-5 câu  kể về điều kì diệu: HS nêu tên 

được nhân vật và đồ vật; HS nói được việc nhân vật đã làm nên điều kì diệu khi tìm thấy 

đồ vật đó nhưng không đề cập được đến ý nghĩa của điều kì diệu đó.  

Mã 1: HS có thể viết đoạn văn có một trong những tiêu chí sau. 
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- HS chỉ viết được 4-5 câu rời rạc, không trình bày thành đoạn văn kể về điều kì 

diệu: HS nêu tên được nhân vật và đồ vật; HS nói được việc nhân vật đã làm nên điều 

kì diệu khi tìm thấy đồ vật đó và nói được ý nghĩa của điều kì diệu đó.  

- HS viết được đoạn văn 4-5 câu nhưng chỉ nêu tên được nhân vật và đồ vật mà 

không nói được việc nhân vật đã làm nên điều kì diệu khi tìm thấy đồ vật đó và nói được 

ý nghĩa của điều kì diệu đó.  

- HS viết được đoạn văn 4-5 nói được ý nghĩa của điều kì diệu đó nhưng lại không 

nêu tên được nhân vật và đồ vật.  

Mức không tính điểm 

    Mã 0: Câu trả lời không phù hợp. 

    Mã 9: Không trả lời 

* Đối với Logic-Toán lớp 11 

Tỷ lệ gia tăng dân số của tỉnh A là 1,1% năm. Hiện nay, dân số của tỉnh là 3 triệu 

người. Hỏi sau 3 năm nữa, dân số dự kiến của tỉnh A là bao nhiêu? 

Câu hỏi đo thành tố Thực tiễn, lĩnh vực Định lượng.  

Mã hóa: 

Mã 0: Không đúng công thức 

Mã 1: Đưa ra được công thức nhưng tính không đúng 

Mã 2: Tính đúng 310101013 

Mã 9: không trả lời 

* Đối với Giải quyết vấn đề lớp 9 

Bạn Huy có hai tấm ván gỗ giống nhau dài 3,9. Khoảng cách gân nhất từ mép ao 

đến mô đất giữa hồ là 4m. Làm sao để Huy có thể đi đến mô đất giữa hồ với hai tấm ván 

gỗ này? Trả lời bằng hình vẽ. 
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Câu hỏi đo thành tố Sáng tạo (Phát triển các chiến lược khái quát hóa, trừu tượng 

hóa để giải quyết các vấn đề tương đối phức tạp), lĩnh vực Hình tượng không gian.  

Mã hóa: 

Mã 9: không có lời giải 

Mã 0: không đúng 

Mã 1: giải thích cách làm có phần đúng;  

Mã 2: giải thích cách làm tương đối đúng; 

Mã 3: giải thích cách làm đúng, đầy đủ 

* Minh họa về test sáng tạo lớp 9 

Nhìn hình bên phải. 

Hãy viết HAI câu chuyện khác nhau từ chuỗi 

hình ảnh kết nối bên phải. Các ý tưởng của hai câu 

chuyện càng khác nhau càng tốt. 

Thời gian không quá 5 phút và viết không quá 80 từ. 

 

 

Câu hỏi này đánh giá tiêu chí “tính đa dạng” của thành tố “hình thành ý tưởng” 

(Tính đa dạng của các ý tưởng về câu chuyện), lĩnh vực Lời nói. 

Mã hóa chấm: 

Mã 0: 1 hoặc cả 2 ý tưởng đều không phù hợp  

Mã 1: Đưa ra 1 ý tưởng phù hợp hoặc 2 ý tưởng phù hợp chỉ tập trung vào cùng 

một chủ đề (không có sự khác biệt, hoặc chỉ thay đổi một vài từ hoặc từ đồng nghĩa) 

Mã 2: Đưa ra 2 ý tưởng phù hợp với hình ảnh cho trước và khác biệt nhau. 

Mã 9: Không trả lời 

Cả bộ công cụ gồm 15 test, phiếu xin ý kiến đã được nhóm nghiên cứu tổ chức 

đọc phản biện, với 3 phản biện/ 1 công cụ. Ngay sau khi có kết quả phản biện, các nhóm 

chuyên gia khẩn trương chỉnh sửa được bộ công cụ đánh giá trí tuệ Version 1. 

Đợt thử nhỏ bộ công cụ đánh giá trí tuệ học sinh (version 1) được tiến hành vào 

tháng 4/ 2021, với 180 học sinh trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm, Viện Khoa học 

giáo dục Việt Nam. Dữ liệu thu thập được xử lý theo mô hình Rasch và thuyết IRT thông 

qua phần mềm CONQUEST. Mô hình 1 và 2 tham số được sử dụng để phân tích các số 

liệu đề kiểm tra thử nghiệm.  
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Chất lượng từng câu hỏi và chất lượng bài test được đối chiếu theo 5 tiêu chí độ 

khó, độ phân biệt, độ tin cậy, độ giá trị và phù hợp mô hình IRT (bảng 16). Từ đó, điều 

chỉnh lại để được bộ công cụ version 2 đảm bảo đáp ứng yêu cầu cần thiết.  

Thử nghiệm chính thức vào tháng 10, 11 năm 2021, tại Vĩnh Phúc, Quảng Ninh 

và Thừa Thiên Huế. Kết quả phân tích cho thấy, các Test version 2 tương đối phù hợp 

so với học sinh; và thông tin mà các đề cung cấp là phù hợp để đánh giá diện rộng học 

sinh. Dướti đây là các kết quả phân tích cho từng bài test. 

3. Thực trạng phát triển trí tuệ của học sinh 

Hình 9 là bản đồ phân bố chỉ số phát triển trí tuệ ‘g’ và các trí tuệ thành phần của 

học sinh với độ khó của công cụ đo lường. Có thể thấy có sự cân đối tương đối chuẩn 

giữa khả năng của học sinh với độ khó của bộ công cụ. Chứng tỏ bộ công cụ này rất tốt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9. Bản đồ tương quan giữa trí tuệ của học sinh và độ khó của câu hỏi 
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a) Về trí tuệ 

Đối với trí tuệ chung ‘g’, từ 40%-50% học sinh đạt mức độ 3 và 4, chỉ có 12% đạt 

mức độ cao 5 và 6. Trên 50% hoc sinh đạt mức độ 2/4, 3/6 và 4/6 của trí tuệ Sáng tạo, 

Thực hành và Phân tích (xem hình 10). 

 

Hình 10. Mức độ phát triển trí tuệ của học sinh Việt Nam 

Đối với trí tuệ chung ‘g’: tỷ lệ học sinh lớp 5 đạt mức 3, học sinh lớp 9 và 11 đạt 

mức 4 là cao nhất; không có học sinh lớp 9 nào trong khi có 0.3% học sinh lớp 5 đạt 

mức 6 (hình 11). 

 

Hình 11. Mức độ phát triển trí tuệ chung ‘g’ theo lớp 

Bảng 18 và 19 mô tả tỷ lệ HS đạt các mức độ theo tỉnh và khối lớp đối với thành 

phần trí tuệ Phân tích. Các trí tuệ Sáng tạo và Thực hành cũng tương tự. 

Bảng 18. Tỷ lệ đạt được mỗi mức độ đối với thành phần trí tuệ Phân tích theo tỉnh 
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Quảng 

Ninh 

Vĩnh 

Phúc 
Huế 

1     .3% .1% 

2 7.8% 8.4% 14.6% 10.4% 

3 29.0% 37.0% 27.9% 30.6% 

4 57.8% 52.7% 53.5% 55.0% 

5 5.0% 1.5% 2.9% 3.4% 

6 .5% .4% .8% .6% 

Tổng 39.7% 24.5% 35.8% 100.0% 

Bảng 19. Tỷ lệ đạt được mỗi mức độ đối với thành phần trí tuệ Phân tích theo lớp 

Mức độ 
Khối lớp 

Total 
Lop 5 Lop 9 Lop 11 

1     .3% .1% 

2 15.0% 8.8% 7.0% 10.4% 

3 35.2% 28.7% 27.5% 30.6% 

4 43.0% 61.6% 61.6% 55.0% 

5 5.8% .9% 3.1% 3.4% 

6 1.0%   .6% .6% 

Tổng 35.6% 31.0% 33.4% 100.0% 

b) Về năng lực 

Hình 12 là bản đồ phân bố chỉ số phát triển các năng lực Logic-Toán, Ngôn ngữ, 

Giải quyết vấn đề và Sáng tạo của học sinh với độ khó của công cụ đo lường. Có thể 

thấy có sự cân đối tương đối chuẩn giữa năng lực của học sinh với độ khó của bộ công 

cụ. Chứng tỏ bộ công cụ này sử dụng tốt để đo lường năng lực học sinh. 



39 

 

 

Hình 12. Bản đồ tương quan giữa năng lực học sinh và độ khó của câu hỏi 

Các bảng 20 và 21 mô tả tỷ lệ HS đạt được ở các mức độ theo tỉnh và theo khối 

lớp đối với lĩnh vực Logic Toán. Đối với các năng lực còn lại cũng tương tự 

Bảng 20. Tỷ lệ đạt được mỗi mức độ đối với năng lực Logic-Toán theo tỉnh 

Mức độ 

Tinh 

Tổng Quảng 

Ninh 

Vĩnh 

Phúc 
Huế 

1 .2% .4%   .2% 

2 10.7% 21.0% 14.9% 14.6% 

3 16.4% 24.2% 24.5% 21.1% 
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4 27.8% 30.6% 27.4% 28.3% 

5 39.4% 23.4% 28.5% 31.7% 

6 5.5% .4% 4.8% 4.0% 

Tổng 40.3% 23.7% 36.0% 100.0% 

Bảng 21. Tỷ lệ đạt được mỗi mức độ đối với năng lực trí tuệ Logic-Toán theo lớp 

Mức độ 

Khối lớp 

Total Lop 5 Lop 9 Lop 11 

1 .5%     .2% 

2 18.5% 9.3% 15.4% 14.6% 

3 29.7% 19.3% 14.0% 21.1% 

4 22.6% 32.0% 30.9% 28.3% 

5 25.9% 35.1% 34.6% 31.7% 

6 2.7% 4.3% 5.1% 4.0% 

Tổng 35.1% 30.8% 34.1% 100.0% 

Nhiều học sinh nhất đạt mức 3 và 4 ở năng lực Giải quyết vấn đề (80%); có nhiều 

học sinh nhất đạt mức 5 và 6 ở Logic-Toán (xem hình 13); phát triển năng lực Sáng tạo 

cân bằng nhất (chênh lệnh giữa mức 1 và 4 khoảng 16%). 

 

Hình 13. Mức độ phát triển các năng lực của học sinh 

So sánh giữa các lớp thì thấy: mức độ phát triển của HS lớp 5 thấp hơn HS lớp 9 

và 11 ở tất cả các năng lực; học sinh lớp 9 dường như phát triển hơn lớp 11. Riêng mức 

độ 6 ở năng lực Giải quyết vấn đề chỉ có 0.3% học sinh lớp 5 đạt được (xem hình 14). 
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Hình 14. Mức độ phát triển năng lực theo lớp 

c) Mối tương quan giữa sự phát triển trí tuệ và năng lực 

Ba trí tuệ thành phần có mối tương quan chặt, cùng chiều với nhau (từ 0.332 trở 

lên), trong đó trí tuệ Phân tích và trí tuệ Thực hành có tương quan mạnh mẽ nhất (0.526); 

Các năng lực Logic Toán, Ngôn ngữ ,Giải quyết vấn đề và Sáng tạo có tương quan 

từ mức vừa đến mức mạnh và cùng chiều với nhau (từ 0.191 đến 0.405), trong đó sự 

tương quan giữa Logic Toán và Giải quyết vấn đề là mạnh nhất (0.405) 

Trí tuệ chung g và các trí tuệ thành phần đều có tương quan mạnh, cùng chiều với 

4 năng lực Logic Toán, Ngôn ngữ, Giải quyết vấn đề và Sáng tạo (từ 0.301 đến 0,686), 

và có tương quan nhẹ với năng lực Hợp tác (từ 0.095 đến 0.137). Trong đó, trí tuệ chung 

g là có hệ số tương quan cao nhất. 

Vì có mối tương quan mạnh mẽ và cùng chiều nói trên, nhìn chung có thể dự đoán 

tiềm năng của mỗi cá nhân khi tập trung phát triển các năng lực. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Thứ nhất, mục tiêu phát triển trí tuệ và năng lực con người vẫn luôn là thách 

thức lớn đối với các nhà khoa học, các nền giáo dục trên thế giới. Lĩnh vực Trí tuệ được 

quan tâm từ khá sớm (giữa thế kỷ 19), với hai trường phái chủ yếu Đơn trí tuệ và Đa trí 

tuệ, và đã có được những kết quả nghiên cứu khá đồ sộ (các lý thuyết, mô hình, công cụ 

đo lường, phương pháp ước tính chỉ số phát triển,...). Lĩnh vực Năng lực bắt đầu được 

tập trung nghiên cứu từ giữa thế kỷ 20, và hiện vẫn đang là vấn đề trọng tâm của hầu 

hết các quốc gia phát triển cũng như đang phát triển, và đã đạt được nhiều kết quả quan 

trọng (như cấu trúc các năng lực, đường phát triển năng lực, mô hình ước tính mức độ 

phát triển năng lực, mối tương quan đến chính sách giáo dục,...). 

Thứ hai, các kết quả nghiên cứu đều cho thấy, để đánh giá được sự phát triển trí 

tuệ, sự phát triển năng lực của con người cần tường minh hóa biến ẩn (trí tuệ, năng lực) 

thành các kỹ năng thành phần, cần thiết lập được khung đánh giá tổng thể, các mức độ 

phát triển, cần xây dựng công cụ đo lường và mô hình ước tính chỉ số phát triển. 

Thứ ba, những kết quả nghiên cứu có ý nghĩa lý luận của đề tài bao gồm: 

(i) Tiếp cận xây dựng bộ công cụ đánh giá trí tuệ học sinh bằng nhiều cách khác 

nhau. Với tiếp cận lịch sử, vừa nghiên cứu sự phát triển trí tuệ học sinh với những xu thế 

phát triển nội tại, vừa đánh giá sự phát triển trí tuệ nhằm đáp ứng mục tiêu „phát huy tiềm 

năng, khả năng sáng tạo của người học“ trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục. Tiếp cận hệ thống được sử dụng khi phân tích cấu trúc trí tuệ và năng lực (biến ẩn), 

quan sát diễn biến hành vi hàn lâm (qua các môn học ở trường) và hành vi thực hành 

(trong cuộc sống xã hội), chỉ ra mối quan hệ ràng buộc (tương hỗ hoặc phụ thuộc) giữa 

các yếu tố giáo dục (như chương trình, đánh giá, quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên,...) 

với sự phát triển trí tuệ của người học. Tiếp cận chuẩn hóa và tác nghiệp hóa được vận 

dụng khi thực hiện một quy trình đánh giá trí tuệ người học tiên tiến, khoa học và bài bản 

(thiết lập khung đánh giá, phác thảo đường phát triển, xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh 

giá, biên soạn công cụ đo lường chuẩn hóa, ước tính toán chỉ số phát triển trí tuệ bằng mô 

hình phân tích đa nhân tố). Cách tiếp cận quản lý chất lượng được vận dụng theo chu trình 

PDCA: Xác định mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện các hoạt động nghiên cứu (Plan); triển 

khai quá trình nghiên cứu (Do); Giám sát, kiểm tra các kết quả nghiên cứu chẩn đoán, 

trung gian theo hướng đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài (Check); và tiến hành các 

hoạt động cần thiết để cải tiến và nâng cao chất lượng nghiên cứu (Action). 

(ii) Hỗ trợ các cách tiếp cận trên, đề tài đã sử dụng một số phương pháp, kỹ thuật 

đánh giá đặc thù với kỳ vọng thu được kết quả nghiên cứu tốt nhất có thể. Thực hiện 

phương pháp Benchmarking theo quy trình (i) Tổng quan lý thuyết, mô hình đánh giá 
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tiên tiến (thuyết Tam giác trí tuệ của Sternberg, mô hình ba tầng của Eysenck, mô hình 

biến ẩn BEAR, mô hình Rasch, Thuyết Ứng đáp câu hỏi IRT...); đối sánh với phương 

pháp, kỹ thuật hiện có của Việt Nam đề xây dựng mô hình, công cụ đánh giá trí tuệ phù 

hợp với học sinh phổ thông; (ii) Thu thập thông tin, dữ liệu thứ cấp, sơ cấp cần thiết để 

có thể phân tích theo lý thuyết, mô hình đánh giá trí tuệ đã xây dựng; (iii) Thực hiện kế 

hoạch cải tiến, giám sát quá trình và xem xét, điều chỉnh lại thông qua những cuộc trao 

đổi, thảo luận, xin ý kiến tư vấn từ cơ quan quản lý Nhà nước liên quan (Vụ GDTH, Vụ 

GDTrH, Sở GD&ĐT), từ các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước. Mẫu thử nghiệm 

chính thức bộ công cụ đánh giá trí tuệ học sinh được lựa chọn theo hai phương pháp: (i) 

phương pháp phi xác suất khi chọn tỉnh theo ba miền và chọn cơ sở giáo dục theo điều 

kiện kinh tế xã hội; (ii) phương pháp xác suất khi chọn ngẫu nhiên học sinh tai mỗi 

trường để tham gia làm các bài test. Sử dụng nhiều phương pháp, kỹ thuật phân tích dữ 

liệu hiện đại, chẳng hạn như: Mô hình biến ẩn để xây dựng cấu trúc năng lực và phác 

thảo đường phát triển năng lực; mô hình phân tích đa nhân tố để xây dựng Khung đánh 

giá trí tuệ đa cấp; mô hình BEAR để kết nối từ mô tả biến ẩn, đến xây dựng Bộ công cụ 

đo lường và đánh giá sự phát triển của biến ẩn, đến các mô hình ước tính sự phát triển 

của biến ẩn (Rasch, IRT, Glaser, Vygosky,...); Thuyết test cổ điên và thuyết ứng đáp 

câu hỏi để định cỡ độ khó, độ phân biệt của câu hỏi, xác định độ tin cậy, độ giá trị, hàm 

thông tin,... của bài test; 

(iii) Đã đổi mới căn bản quan niệm về “công cụ đánh giá trí tuệ người học“:  

không chỉ là các công cụ đo lường trực tiếp trên người học (như bài test, nhiệm vụ, câu 

hỏi, dự án học tập,...), mà còn bao gồm những phương tiện, công cụ làm cơ sở khoa học 

cho việc đo lường (như khung đánh giá trí tuệ, tiêu chí, chỉ số đánh gia, các mức độ phát 

triển trí tuệ,...), và những phương pháp, phương tiện, công cụ phân tích chỉ số phát triển 

trí tuệ người học (như rubric, phương pháp tính IQ, CQ, EQ, SQ, phương tính chỉ số 

phát triển trí tuệ, phát triển năng lực,...).  

(iv) Xây dựng được khung đánh giá trí tuệ người học theo mô hình đa cấp: Mô 

hình thứ nhất đo lường trí tuệ chung ‘g‘; mô hình thứ hai đo lường trí tuệ; mô hình thứ 

ba đo lường năng lực; và mô hình thứ tư là các câu hỏi test. Khung đánh giá này nhằm 

kết hợp các thuyết đa trí tuệ và thuyết phát triển năng lực cụ thể sau: 

 Thuyết ba tầng trí tuệ của Eysenck được vận dụng cho ý tưởng gắn kết 

phát triển cả trí tuệ và năng lực người học: các năng lực Giải quyết vấn 

đề, Logic-toán thuộc tầng trí tuệ hàn lâm; và các năng lực Ngôn ngữ, Hợp 

tác, Sáng tạo thuộc tầng trí tuệ xã hội;  

 Thuyết Tam giác trí tuệ của Sternberg được vận dụng để tập trung đo 

lường, đánh giá sự phát triển ba trí tuệ Phân tích, Sáng tạo và Thực hành; 
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 Các thuyết liên quan đến năng lực (như Vùng phát triển của Vygotsky, 

đường phát triển của Glaser, mô hình BEAR, mô hình Rasch và thuyết 

ứng đáp câu hỏi IRT...) được vận dụng để đo lường, đánh giá sự phát triển 

của năm năng lực Giải quyết vấn đề, Sáng tạo, Logic-toán, Ngôn ngữ và 

Hợp tác 

(v) Vận dụng mô hình Rasch, thuyết Ứng đáp câu hỏi IRT và kỹ thuật Audit Skill, 

đã xây dựng được các mức độ phát triển trí tuệ (gồm trí tuệ chung ‘g‘, trí tuệ Phân tích, 

trí tuệ Sáng tạo, trí tuệ Thực hành) và các mức độ phát triển năng lực (Giải quyết vấn 

đề, Sáng tạo, Logic-toán, Ngôn ngữ và Hợp tác). Tất cả các đường phát triển này đều 

được xây dựng theo quy trình chẩn hóa (phác thảo, xin ý kiến chuyên gia, thử nhỏ, thử 

chính thức và điều chỉnh).  

(vi) Thiết lập được 5 bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá các năng lực Giải quyết vấn đề, 

Sáng tạo, Logic-toán, Ngôn ngữ và Hợp tác. Bộ chỉ số này bảo đảm tương thích với 

Khung đánh giá trí tuệ, cụ thể hóa các hành vi trong cấu trúc năng lực và giải thích, làm 

rõ các mức độ trên đường phát triển năng lực. Đồng thời, vừa kế thừa những chỉ số trí 

tuệ của Sternberg, vừa cập nhật yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT 2018;  

(vii) Thiết kế được 15 công cụ (12 bài test và 3 phiếu xin ý iến) nhằm đo lường 

năng lực học sinh các lớp 5, 9 và 11. Bộ công cụ này tập trung vào những chỉ số cơ bản 

trong bộ chỉ số đánh giá nói trên, và được thiết kế khá gọn nhẹ (thời gian hoàn thành 

của học sinh tiểu học là 225 phút, của học sinh THCS và THPT là 300 phút) nhưng nội 

dung đánh giá lại khá rộng (5 năng lực, 3 trí tuệ cụ thể).  

(viii) Xây dựng phương pháp, kỹ thuật và vận dụng chúng để ước tính được các 

chỉ số phát triển cho cá nhân và tổng mẫu học sinh như sau: 4 chỉ số phát triển trí tuệ 

(chung ‘g‘, Phân tích, Sáng tạo, Thực hành); và 5 chỉ số phát triển năng lực (Giải quyết 

vấn đề, Sáng tạo, Logic-toán, Ngôn ngữ. Hợp tác). 

Thứ tư, những kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn của đề tài bao gồm: 

(i) Bộ công cụ đánh giá trí tuệ người học theo định hướng nghiên cứu của đề tài 

vừa đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Số 29-

NQ/TW và nhu cầu phát triển tiềm năng của học sinh, vừa tương thích với một bộ phận 

các năng lực cần được phát triển trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời 

lại đáp ứng phần nào những so sánh giáo dục quốc tế về trí tuệ, kỹ năng thế kỷ 21.  

(ii) Bộ công cụ đánh giá nói trên là phương tiện hiệu quả để nhà trường có thể 

cập nhật thông tin liên tục, giám sát và tự đánh giá trí tuệ của học sinh; nhà quản lý giáo 

dục địa phương có thể so sánh, đối chiếu giữa các trường trong địa bàn quản lý, từ đó 

tìm ra các thức tốt nhất để nâng cao khả năng trí tuệ của địa phương; cung cấp thông tin 
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để viết báo cáo giáo dục thường niên cấp tỉnh; cung cấp thông tin, dữ liệu để Bộ GDĐT 

xây dựng báo cáo giáo dục quốc gia; 

(iii) Đề xuất bốn nhóm giải pháp sử dụng Bộ công cụ đánh giá trí tuệ: 

- Ba giải pháp sử dụng Bộ công cụ đánh giá trí tuệ để phát huy tiềm năng học 

sinh: Dùng cho đánh giá đầu ra cấp tiểu học nhằm tư vấn định hướng học lên cấp THCS; 

Dùng khi tuyển sinh đầu vào lớp 6 và lớp 10 có thể giúp GV xây dựng kế hoạch GD phù 

hợp, tạo cơ hội để HS phát triển niềm đam mê, sở trường bản thân và định hướng lựa 

chọn nghề nghiệp tương lai phù hợp; và Sử dụng để phát hiện HS năng khiếu, tài năng 

và học sinh có nhu cầu đặc biệt (bởi bộ công cụ đo lường nhiều mức độ phát triển) 

- Sáu giải pháp sử dụng bộ công cụ đánh giá để phát triển năng lực học sinh gồm: 

Cung cấp thông tin, dữ liệu cho quá trình xây dựng chuẩn đánh giá năng lực chung và 

năng lực đặc thù trong các môn học; Thực hiện đánh giá trên lớp học (lựa chọn câu hỏi 

trong đánh giá quá trình, bài test để đánh giá kết quả học tập cuối chương, cuối học kỳ, 

để phân loại mức độ phát triển năng lực); Nhà trường sử dụng công cụ để đánh giá chất 

lượng đầu năm và cuối năm, giải thích sự tiến bộ của học sinh; Sử dụng đánh giá diện 

rộng quốc gia; Lựa chọn câu hỏi để thiết kế đề thi tốt nghiệp THPT theo hướng năng 

lực và cấu trúc test giúp đo lường nhiều năng lực trong một khoảng thời gian không quá 

dài; Cung cấp dữ liệu về năng lực học sinh cho đề xuất chính sách giáo dục. 

- Ba giải pháp hỗ trợ Vụ GDTH và Vụ GDTrH thực hiện hiệu quả qui chế đánh 

giá học sinh phổ thông bao gồm: Phương thức đánh giá sự tiến bộ và đánh giá sự phát 

triển năng lực; Cung cấp công cụ mẫu (15 bài test) đo lường năng lực học sinh; Cách 

thức sử dụng đường phát triển trí tuệ, đường phát triển năng lực; 

- Ba giải pháp hỗ trợ GV phổ thông triển khai các Thông tư số 27/2020/TT-

BGDĐT và Số 22/2021/TT-BGDĐT: Hướng dẫn lập kế hoạch đánh giá trên cơ sở sử 

dụng công cụ đo lường 5 năng lực; Thiết kế ma trận đề và biên soạn đề kiểm tra đánh 

giá năng lực (Ngôn ngữ, Logic toán, Giải quyết vấn đề và Sáng tạo) thông qua môn học; 

Sử dụng sơ đồ Gutmann để xác định vùng phát triển hiện tại và vùng phát triển gần nhất 

của HS dựa vào đường phát triển năng lực 

Và thứ năm, toàn bộ hướng đi, cách làm của đề tài là minh họa cho việc đưa 

Nghị quyết Số 29-NQ/TW vào cuộc sống sao cho hiệu quả. Kết quả nghiên cứu của đề 

tài sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành 

quản lý giáo dục và đo lường, đánh giá giáo dục. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với Chính phủ  

Thứ nhất, để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, căn bản, toàn diện GDĐT 

theo tinh thần Nghị quyết Số 29-NQ/TW, một số mục tiêu phát triển giáo dục vẫn cần 

tiếp tục được làm rõ, được tiêu chí, chỉ số hóa và vạch lộ trình triển khai. Chẳng hạn 

những mục tiêu giáo dục phổ thông liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài như: 
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Phát triển trí tuệ, phẩm chất, năng lực công dân; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát 

triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời;… 

Thứ hai, có thể vận dụng chu trình từ đánh giá đến chính sách của dự án ATC21S 

trong quá trình điều chỉnh hoặc ban hành chính sách giáo dục mới: (i) Phác thảo mô 

hình giáo dục tương lai rồi đánh giá để chẩn đoán mô hình hiện tại đang thiếu hụt những 

gì; (iii) Xác định các nguồn lực cần thiết và lộ trình thực hiện để khắc phục, bù đắp sự 

thiết hụt, hạn chế; (iv) mở rộng phạm vi đối tượng điều chỉnh của chính sách mới  

Thứ ba, xây dựng và phê duyệt Chương trình KHGD giai đoạn 2 theo hướng: 

nghiên cứu những vấn đề, nội dung cần thiết để phục vụ sự nghiệp đổi mới, căn bản, 

toàn diện GD&ĐT; tạo cơ hội nâng cấp, mở rộng, hoặc ứng dụng các kết quả nghiên 

cứu của 49 đề tài thuộc chương trình KHGD quốc gia giai đoạn 1. 

Thứ tư, Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện các đề án trong Nghị quyết 

số 44/NQ-CP từ trung ương đến địa phương bởi trong quá trình triển khai nhiệm vụ 

được giao, nhóm nghiên cứu nhận thấy một số bất cập trong việc phối hợp giữa các Ban 

ngành. Chẳng hạn như Đề án truyền thông về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào 

tạo và dạy nghề; Đề án triển khai phân luồng và định hướng nghề nghiệp ở giáo dục phổ 

thông; Đề án đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và kiểm định, đánh 

giá chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề; Đề án đổi mới chính sách hỗ trợ, chính 

sách tài chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề ngoài công lập. 

2.2. Đối với Bộ GD&ĐT 

Thứ nhất, mục tiêu đổi mới GDPT trong Nghị quyết Số 29-NQ/TW là ”... Phát 

triển trí tuệ, phẩm chất, năng lực công dân; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định 

hướng nghề nghiệp cho học sinh…”, trong khi chương trình GDPT 2018 nhấn mạnh đến 

“phát triển phẩm chất, năng lực người học“. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy, 

không có sự khác biệt rạch ròi giữa ‘trí tuệ‘, ‘năng lực’ hay ‘kỹ năng‘, từ nửa sau thế kỷ 

20, Intelligence không còn được hiểu theo nghĩa trí thông minh nữa, mà theo các nghĩa 

(i) năng lực học tập, (ii) năng lực tư duy trừu tượng, hoặc (iii) năng lực thích ứng. Vì 

vậy cần nâng cao nhận thức của các đơn vị quản lý nhà nước, các cơ quan nghiên cứu 

và cơ sở giáo dục cùng mọi người dân về việc đồng thời thực hiện các mục tiêu phát 

triển trí tuệ, phẩm chất và năng lực người học. 

Thứ hai, vì trí tuệ, năng lực là những biến ẩn trong người học, nên việc xây dựng 

chuẩn đánh giá trí tuệ và năng lực không thể chỉ viết trong trí tưởng tượng và kinh 

nghiệm cá nhân, cần thiết phải đo lường từ chính người học. Một mô hình hiệu quả, tiên 

tiến Bộ GD&ĐT có thể vận dụng cho quá trình xây dựng chuẩn đánh giá năng lực cho 

chương trình các môn học là mô hình BEAR (phác thảo cấu trúc và đường phát triển 

học tập; xây dựng công cụ đo lường; thiết lập phạm vi không gian kết quả thực hiện của 

người học, mô hình hóa các chỉ số phát triển để điều chỉnh đường phát triển ban đầu). 
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Trong đó, ước tính chỉ số phát triển trí tuệ, năng lực của người học nên sử dụng mô hình 

Rasch và thuyết IRT, thay vì điểm thô theo thang điểm 10 hiện nay, nhất là trong các kỳ 

thi tuyển sinh đầu vào, chọn học sinh giỏi, năng khiếu, tuyển sinh đại học,…  

Thứ ba, Bộ GD&ĐT có thể chỉ đạo việc sử dụng Bộ công cụ đánh giá trí tuệ do 

nhóm đề xuất trong nhiều hoạt động đánh giá trên lớp, thi, đánh giá diện rộng,…  Đặc 

biệt, dành kinh phí thỏa đáng để dùng bộ công cụ này đo lường trên diện rộng sự phát 

triển năng lực của học sinh phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau; cho phép nhóm 

nghiên cứu triển khai các hoạt động hỗ trợ việc thực hiện các Thông tư đánh giá học 

sinh tiểu học, THCS và THPT hiệu quả hơn (xem Chương 6) 

2.3. Đối với địa phương 

Thứ nhất, các Sở và Phòng GD&ĐT có thể tìm hiểu và chỉ đạo việc sử dụng Bộ 

công cụ đánh giá trí tuệ vào công tác tuyển sinh lớp đầu cấp; nhận dạng học sinh giỏi, 

năng khiếu, học sinh chuyên; đánh giá chất lượng đầu năm và cuối năm học để xác định 

sự tiến bộ của học sinh toàn tỉnh, huyện. Từ đó lập kế hoạch phát triển giáo dục giai 

đoạn tiếp theo 

Thứ hai, nhà trường và giáo viên có thể sử dụng Bộ công cụ đánh giá trí tuệ vào 

giảng dạy và đánh giá trên lớp. Từ đó có kế hoạch can thiệp sư phạm phù hợp, giúp học 

sinh nâng cao dần vùng phát triển gần nhất của họ. 


