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NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN CÁC MÔN HỌC 

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN 

I. Khái quát về đánh giá thường xuyên 

1.1. Đánh giá thường xuyên là gì? 

Xét theo tính liên tục và thời điểm đánh giá thì đánh giá trong giáo dục thường 
xuyên được chia thành hai loại: đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. 

Đánh giá thường xuyên (ĐGTX) hay còn gọi là đánh giá quá trình là hoạt động đánh 
giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động giảng dạy môn học, cung cấp thông tin 
phản hồi cho giáo viên (GV) và học sinh (HS) nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động giảng 
dạy, học tập. 

 ĐGTX chỉ những hoạt động kiểm tra đánh giá được thực hiện trong quá trình dạy 
học, có ý nghĩa phân biệt với những hoạt động kiểm tra đánh giá trước khi bắt đầu quá 
trình dạy học một môn học nào đó (đánh giá đầu năm/ đánh giá xếp lớp) hoặc sau khi kết 
thúc quá trình dạy học môn  học này (đánh giá tổng kết). ĐGTX được xem là đánh giá vì 
quá trình học tập hoặc vì sự tiến bộ của người học. 

1.2. Mục đích của đánh giá thường xuyên 

Mục đích của đáh giá TX/ĐK 

Đánh giá để phát triển học tập, vì sự tiến 
bộ của học sinh 

Đánh giá về kết quả học tập/phân loại 

Mục đích chính là cung cấp thông tin phản 
hồi để kịp thời điểu chỉnh hoạt động dạy 
và học 

Mục đích chính là xác định mức độ đạt thành 
tích của HS để công nhận 

Không nhằm xếp loại thành tích hay kết 
quả học tập 

Kết quả được sử dụng để xếp loại 

Không nhằm mục đích đưa ra kết luận về 
KQGD cuối cùng của từng HS 

Đưa ra kết luận về KQGD cuối cùng của từng 
HS ở mỗi giai đoạn 

Tập trung vào việc tìm ra những thiếu sót, 
những nhân tố ảnh hưởng, cản trở… 

Ít quan tâm đến việc học sinh đã đạt được thành 
tích đó ra sao? Bằng cách nào? Có khó khăn gì? 

Công cụ đánh giá thường PHI CHUẨN Công cụ đánh giá có TÍNH CHUẨN 

GV ĐG/ HS tự ĐG/ HS đánh giá lẫn nhau 
… 

GV ĐG… 
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Mục đích/ triết lý KTĐG học sinh theo cách tiếp cận năng lực 

- Đánh giá vì sự tiến bộ/ đánh giá để phát triển học tập: phát hiện lỗi… cung 
cấp thông tin phản hồi, thúc đẩy học tập. 

- Đánh giá như là chiến lược học tập: HS tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau… 
qua đó học cách giám sát quá trình học tập… 

- Đánh giá về kết quả học tập: phân loại, xếp hạng… giải thích, báo cáo. 

 

Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh 

Đặc điểm: 

1. Đánh giá là một bộ phận của kế hoạch dạy học hiệu quả. 

2. Tập trung phản hồi làm rõ người học, học như thế nào? 

3. ĐG hỗ trợ, nuôi dưỡng hứng thú, động cơ học tập. 

4. Gia tăng sự hiểu biết về các mục đích/ mục tiêu và các tiêu chí đánh giá. 

5. Giúp người hoc biết cách làm thế nào để cải thiện thành tích học tập. 

6. Giúp phát triển năng lực tự đánh giá. 

7. Nhận ra/ ghi nhận tất cả những nỗ lực, cố gắng của người học. 

8. Đánh giá thường xuyên để phản hồi, sửa lỗi định hướng học tập quyết định chất 
lượng giáo dục… không cần cho điểm (vì điểm dễ làm học sinh tiểu học bị thương 
tổn do thói quen của phụ huynh). 

 

1.3. Một số điểm cần chú ý trong đánh giá thường xuyên 

1.3.1. Thông tin thu nhận trong đánh giá thường xuyên 

GV cần tập trung quan tâm đến: 

(1) Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học 
tập, rèn luyện được giao. 

(2) Sự hứng thú, tự tin, cam kết, trách nhiệm của HS khi thực hiện các hoạt 
động học tập cá nhân. 

(3) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nhóm. 
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(4) Tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. 

1.3.2. Các công cụ trong đánh giá thường xuyên 

Trong ĐGTX, GV thường sử dụng các công cụ tự thiết kế hoặc tự sưu tầm, tự cải 
biên. Công cụ có thể dùng là phiếu quan sát, các thang đo, bảng kiểm, thẻ kiểm tra/ phiếu 
kiểm tra, các phiếu đánh giá, các tiêu chí, phiếu hỏi, hồ sơ học tập, các loại câu hỏi vấn 
đáp… được GV tự biên soạn hoặc tham khảo từ các tài liệu hướng dẫn. GV có thể “cắt 
may” các công cụ từ những tài liệu tham khảo cho phù hợp với từng tình huống, bối cảnh 
đánh giá dạy học, đánh giá giáo dục (mang tính chủ quan của từng GV). 

1.3.3. Sự tham gia của HS trong đánh giá thường xuyên 

ĐGTX cung cấp thông tin phản hồi cho người học về mức độ tiếp thu, nắm vững bài 
học của HS, những lĩnh vực cần cải thiện, đồng thời giúp GV thiết kế phương pháp giảng 
dạy phù hợp hơn. Việc đánh giá trở nên ý nghĩa và phù hợp hơn nếu HS cùng tham gia 
đánh giá các bạn trong nhóm/ lớp và tự đánh giá bản thân mình. 

Có thể lúc đầu một số em gặp khó khăn nhưng được hướng dẫn, thảo luận cùng các 
bạn trong nhóm, các em sẽ nhanh chóng biết cách tự đánh giá và thích thú khi được đánh 
giá bạn. Khi HS đảm nhận vai trò tích cực trong việc tham gia xây dựng tiêu chí đánh 
giá/ chấm điểm, tự đánh giá/ tự chấm điểm, được đánh giá các bạn…, điều dó cũng có 
nghĩa là HS sẵn sàng chấp nhận các tiêu chí đánh giá, cách thức đánh giá đã được xây 
dựng.. để đánh giá khả năn học tập của mình. Kết quả tự đánh giá và tham gia đánh giá 
bạn giúp các em dễ dàng nhận ra những sai sót của bản thân và học được cách làm hay từ 
các bạn. 

1.4. Các yêu cầu, nguyên tắc của đánh giá thường xuyên 

- Cần xác định rõ mục tiêu để từ đó chọn được PP hay KT sử dụng trong 
ĐGTX. 

- ĐGTX tập trung phản hồi… chỉ ra các ND cần chỉnh sửa, đồng thời đưa ra 
lời khuyên cho hành động tiếp theo. 

- Không so sánh HS này với HS khác, hạn chế những lời nhận xét tiêu cực… 
để tránh làm thương tổn HS. 

- Không chỉ đánh giá kiến thức, kỹ năng… mà phải chủ động đánh giá các 
năng lực phẩm chất. 

- Giảm thiểu sự trừng phạt/ đe dọa/ chê bai HS, đồng thời tăng sự khen ngợi, 
động viên. 
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II. Các phương pháp và kĩ thuật đánh giá thường xuyên 

2.1. Nhóm phương pháp quan sát 

2.1.1. Khái niệm 

Quan sát là nhóm phương pháp chủ yếu mà GV thường sử dụng để thu thập dữ 
liệu kiểm tra đánh giá. Quan sát bao hàm việc theo dõi hoặc xem xét HS thực hiện các 
hoạt động (quan sát quá trình) hoặc nhận xét một sản phẩm HS làm ra (quan sát sản 
phẩm). 

- Quan sát quá trình: đòi hỏi trong thời gian quan sát, GV phải chú ý đến 
những hoạt động của HS như: phát âm sai từ trong môn tập đọc, sự tương 
tác giữa các em trong nhóm với nhau, nói chuyện riêng trong lớp, mất tập 
trung, căng thẳng, lo lắng hay hào hứng giơ tay phát biểu ý kiến,… 

- Quan sát sản phẩm: HS phải tạo ra sản phẩm cụ thể, là bằng chứng của sự 
vận dụng các kiến thức đã học. Những sp rất đa dạng như: bài luận ngắn, 
bài tập nhóm, biểu đồ, vẽ một bức tranh tĩnh vật,… HS phải tự trình bày 
sản phẩm của mình, còn GV nhận xét sự tiến bộ hoặc xem xét quá trình làm 
ra sản phẩm đó. GV sẽ quan sát và cho ý kiến đánh giá về sản phẩm, giúp 
các em hoàn thiện sản phẩm.  

2.1.2. Các kĩ thuật thường sử dụng trong quan sát 
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a) Ghi chép ngắn 

Ghi chép ngắn là một KT ĐGTX thông qua việc quan sát trong giờ học, giờ thực 
hành hay trải nghiệm thực tế. Những ghi chép không chính thức này cung cấp cho GV 
thông tin về mức độ người học tập cần tập trung xử lí thông tin, phối hợp với nhóm bạn 
học, những khó khăn/ vướng mắc của người học… cũng như những quan sát tổng hợp về 
cách học, thái độ và hành vi học tập. 

b) Ghi chép các sự kiện thường nhật 

Hàng ngày GV làm việc với HS, quan sát HS và ghi nhận được rất nhiều thông tin về 
hoạt động học tập của HS. Ví dụ HS A hay nhìn ra cửa sổ trong giờ học, HS B luôn làm 
xong nhiệm vụ của mình sớm và giúp đỡ các bạn trong giờ thực hành,… Những sự kiện 
lặt vặt hàng ngày có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá. Nó giúp GV dự đoán khả năng và 
cách ứng xử của HS trong những tình huống khác nhau hoặc giải thích cho kết quả thu 
được từ những bài kiểm tra viết của HS. 

Tuy nhiên, những ấn tượng mà GV có được thông qua quan sát thường mang màu sắc 
chủ quan, vì vậy cần phải biết cách ghi chép thật khoa học, có hệ thống trong khi quan 
sát. Cách tốt nhất là sử dụng sổ cá nhân ghi chép những sự kiện thường nhật. 

GV cần có sự chọn lọc trong quan sát. Để việc quan sát và ghi chép có tính khả thi, 
GV cần: 

- Hướng việc quan sát vào những hành vi không thể đánh giá được bằng 
những phương pháp khác. 

- Giới hạn việc quan sát tập trung vào một vài loại hành vi nào đó được xem 
là đặc trưng điển hình… tùy theo mục đích đánh giá và mục tiêu quan sát 
của GV. 

- Giới hạn phạm vi quan sát ở một vài đối tượng HS cần tới sự giúp đỡ đặc 
biệt của GV. 

Để việc ghi chép sự kiện thường nhật của HS có hiệu quả, GV cần tuân theo một 
số yêu cầu sau: 

- Xác định trước những sự kiện cần quan sát, nhưng cũng cần chú ý đến 
những sự kiện bất thường. 

- Quan sát và ghi chép đầy đủ về sự kiện đặt trong một tình huống/ bối cảnh 
cụ thể để sự kiện trở nên có ý nghĩa hơn. Sự kiện xảy ra cần phải được ghi 
chép lại càng sớm càng tốt. 

- Tách riêng phần mô tả chân thực sự kiện và phần nhận xét của GV. Cần ghi 
chép cả những hành vi tích cực và hành vi tiêu cực. 
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- Cần thu thập đầy đủ thông tin trước khi đưa ra những nhận xét, đánh giá về 
hành vi, thái độ của HS. 

c) Thang đo 

Khi ĐGTX, nếu điều kiện cho phép, GV có thể sử dụng thang đo. Nếu việc ghi chép 
khôn có cấu trúc những sự kiện diễn ra hàng ngày, thì thang đo cho phép GV đưa ra 
những nhận định của mình theo một trình tự có cấu trúc. Thông thường, một thang đo 
bao gồm một hệ thống các đặc điểm, phẩm chất cần đánh giá và các mức độ đạt được ở 
mỗi phẩm chất của HS. 

Thang đo là một công cụ để thông báo kết quả đánh giá thông qua qua sát hoặc trình 
tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau. Thang đo định hướng cho việc quan sát nhắm tới những 
loại hành vi cụ thể. Nó cung cấp một bảng tham chiếu chung để so sánh các HS về cùng 
một loại phẩm chất, đặc điểm… Nó cung cấp một phương pháp thuận tiện để ghi chép 
những đánh giá của người quan sát. Cũng giống như một công cụ đo lường khác, thang 
đo cần phải được xây dựng dựa trên những tiêu chí nhằm phục vụ những mục tiêu đánh 
giá cụ thể. 

2.2. Nhóm phương pháp vấn đáp 

2.2.1. Vấn đáp (đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi) 

- Đây là phương pháp GV đặt câu hỏi và HS trả lời câu hỏi (hoặc ngược lại), 
nhằm rút ra những kết luận, những tri thức mới mà học sinh cần nắm hoặc 
nhằm tổng kết, củng cố, kiểm tra mở rộng, đào rộng những tri thức mà HS 
đã học.  

- Một số phương pháp vấn đáp cơ bản: 

+ Vấn đáp gợi mở: là hình thức GV khéo léo đặt những câu hỏi gợi mở dẫn 
dắt HS suy nghĩ, rút ra những nhận xét, những kết luận cần thiết từ những 
sự kiện đã quan sát được hoặc những tài liệu đã học được, được sử dụng 
khi cung cấp tri thức mới. 

+ Vấn đáp củng cố: được sử dụng sau khi giảng tri thức mới, giúp HS củng 
cố những tri thức cơ bản nhất và hệ thống hoá chúng: mở rộng và đào sâu 
những tri thức đã thu lượm được, khắc phục tính thiếu chính xác của việc 
nắm tri thức. 

+ Vấn đáp tổng kết: được sử dụng khi cần dẫn dắt HS khái quát hoá, hệ 
thống hoá những tri thức đã học sau một vấn đề, một phần, một chương hay 
một môn học nhất định. Dạng vấn đáp này giúp HS phát triển năng lực khái 
quát hoá, hệ thống hoá, tránh nắm bắt những đơn vị tri thức rời rạc – giúp 
cho các em phát huy tính mềm dẻo của tư duy. 
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+ Vấn đáp kiểm tra:  được sử dụng trước, trong và sau giờ giảng hoặc sau 
một vài bài học, giúp GV kiểm tra tri thức HS một cách nhanh gọn, kịp thời 
để có thể bổ sung, củng cố tri thức ngay nếu cần. Nó cũng giúp HS tự kiểm 
tra tri thức của mình. 

+ Vấn đáp trong đánh giá năng lực và phẩm chất: được sử dụng trong các 
hoạt động trải nghiệm thực tế, các cuộc thi tìm hiểu,… 

2.2.2. Một số kĩ thuật vấn đáp 

a) Đặt câu hỏi 

- Là kĩ thuật then chốt của phương pháp vấn đáp – đây vừa là một vấn đề 
khoa học, vừa là một nghệ thuật. Để HS phát huy được tính tích cực và trả 
lời đúng vấn đề thì GV phải: 

+ Chuẩn bị trước những câu hỏi sẽ đặt ra cho HS: xác định rõ mục đích, 
yêu cầu của vấn đáp, các câu hỏi cần tập trung vào những nội dung/những 
vấn đề quan trọng của bài học, là đối tượng sẽ hỏi. 

+ Khuyến khích HS tham gia đặt câu hỏi: đặt câu hỏi tự vấn mình và câu 
hỏi cho các bài học. 

+ Đặt câu hỏi tốt: câu hỏi phải chính xác, sát trình độ HS, sát với mục tiêu, 
nội dung bài học, hình thức phải ngắn gọn, dễ hiểu. 

+ Sử dụng đa dạng các loại câu hỏi để thu thập thông tin. 

+ Hướng dẫn HS trả lời tốt: bình tĩnh lắng nghe và theo dõi câu trả lời  của 
HS, hướng dẫn tập thể nhận xét bổ sung rồi GV mới tổng kết, chú ý động 
viên những em trả lời tốt và có cố gắng phát biểu, dù chưa đúng. 

b) Nhận xét bằng lời 

- Nhận xét tích cực bằng lời nói có tác dụng điều chỉnh hành vi, nuôi dưỡng 
những suy nghĩ tích cực, hình thành sự tự tin ở HS. 

- HS có xu hướng tự điều chỉnh hành vi theo sự kì vọng của GV. Những HS 
không được tôn trọng, kì vọng cao thường có suy nghĩ bi quan, tiêu cực và 
dẫn đến buông xuôi. 
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c) Trình bày miệng/ kể chuyện 

HS được yêu cầu nói ra những suy nghĩ, quan điểm cá nhân… chia sẻ 
những trải nghiệm, những câu chuyện, những bài học kinh nghiệm… qua 
trao đổi, thảo luận theo chủ đề. 

d) Tôn vinh học tập/ giao lưu chia sẻ kinh nghiệm 

Một sự kiện mà ở đó HS có cơ hội báo cáo, chia sẻ kiến thức, hiểu biết của 
các em về một số lĩnh vực môn học… với bạn học, với GV và phụ huynh. 
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2.2.3. Ưu, nhược điểm của vấn đáp 

Ưu điểm: 

- Kích thích tính tích cực độc lập tư duy ở HS để tìm ra câu trả lời tối ưu 
trong thời gian ngắn nhất. 

- Bồi dưỡng cho HS năng lực diễn đạt bằng lời nói; bồi dưỡng hứng thú học 
tập qua kết quả trả lời. 

- Giúp GV thu tín hiệu ngược từ HS một cách nhanh gọn để kịp thời điều 
chỉnh hoạt động của mình, mặt khác có điều kiện quan tâm đến từng HS, 
nhất là những HS giỏi và kém. 

- Tạo không khí làm việc sôi nổi, sinh động trong giờ học. 

Hạn chế: 

- Dễ làm mất thời gian, ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch lên lớp cũng như 
mất nhiều thời gian để soạn hệ thống câu hỏi. Nếu không khéo léo sẽ không 
thu hút được toàn lớp mà chỉ là đối thoại giữa GV với một HS. 

2.3. Nhóm phương pháp viết 

2.3.1. Khái niệm 

Nhóm phương pháp viết để cập đến cách thức, kĩ thuật đánh giá thể hiện qua việc 
phân tích bài viết luận, các sản phẩm mà trong đó HS phải viết câu trả lời cho các câu hỏi 
hoặc vấn đề vào giấy. Đây chính là nhóm phương pháp kiểm tra đánh giá kiểu truyền 
thống nó được sử dụng cả trong đánh giá định kì (với 2 dạng chính là bài kiểm tra tự luận 
và kiểm tra trắc nghiệm). Nhóm phương pháp này cũng được sử dụng phổ biến trong 
ĐGTX. 

ĐGTX sử dụng các kĩ thuật viết như: ghi chép ngắn, viết thư, viết lời nhận xét, viết 
lời bình,… viết ra những suy nghĩ. Khi HS được yêu cầu viết ra những suy nghĩ của mình 
về một vấn đề gì đó tức là các em đang cung cấp các chứng cứ bằng giấy mực cho HS. 

2.3.2. Các kĩ thuật 

a) Viết nhận xét 

- GV viết nhận xét: GV thường phải viết nhận xét vào vở, bài kiểm tra, các 
sản phẩm học tập… Viết nhận xét cần mang tính xây dựng, chứa những 
cảm xúc tích cực, niềm tin vào HS… Như vậy khi viết GV cần đề cập đến 
ưu điểm trước… những kỳ vọng… sau đó mới đề cập đến những điểm cần 
xem xét lại, những lỗi… cần điều chỉnh. Tránh nhận xét chung chung, vô 
hồn “chưa đúng/sai/ làm lại”; “chưa đạt yêu cầu”; “lạc đề”; “cần cố gắng/ 
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có tiến bộ”… Khi viết nhận xét nên dùng lời lẽ nhẹ nhàng, thể hiện thái độ 
thân thiện, tôn trọng, tránh xúc phạm … HS sẽ dễ tiếp nhận hơn, tập trung  
vào một số những lỗi/ sai sót có tính hệ thống, điển hình cần sớm khắc 
phục. 

- HS viết lời nhận xét: GV cần hướng dẫn HS viết lời nhận xét mang tính xây 
dựng, tập trung phát hiện những điểm tích cực đã làm được… thay vì chỉ 
chú ý đến những điểm hạn chế, chưa làm được. 

b) Viết lời bình, suy ngẫm 

Suy ngẫm là sự suy nghĩ sâu, sự ngẫm nghĩ về điều gì đó. Hoạt động học 
tập rất cần những tình huống buộc HS trải nghiệm, suy ngẫm để rút ra 
những bài học. Trong ĐGTX, GV cần tạo cơ hội cho HS không chỉ nói ra 
mà là viết ra những suy nghĩ và suy ngẫm để đánh giá những khó khăn, thất 
bại hay thành công của mình trong học tập. 

 

c) Viết bản thu hoạch/ tập san 

- Tập san của lớp là tập hợp những bài viết luận ngắn xung quanh một chủ đề 
nào đó về ô nhiễm môi trường/ phá rừng/ vệ sinh thực phẩm… Viết bản thu 
hoạch/báo cáo kết quả sau một hoạt động trải nghiệm thực tế… Đây là kĩ 
thuật đánh giá được GV sử dụng khá phổ biển.  

- Có thể GV sử dụng các sản phẩm của HS từ các nhiệm vụ học tập hợp tác 
nhóm, trải nghiệm thực tế… để đánh giá năng lực chung, phẩm chất của HS 
hoặc năng lực học tập môn học. 

d) Hồ sơ học tập 
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- Hồ sơ học tập có thể là một tập hợp sản phẩm học tập của HS thuộc một 
lĩnh vực nội dung của môn học. 

- Trong đó mỗi sản phẩm đều có nhận xét của GV hoặc tự đánh giá của HS. 
GV hoặc HS có thể đưa ra nhận xét về quá trình HS tiến bộ. 

2.4. Một số kĩ thuật khác 

a) Phân tích và phản hồi 

- Phân tích kết quả được thực hiện trước, phản hồi được thực hiện trên cơ sở 
phân tích. Việc phân tích kết quả được dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng 
hoặc chuẩn năng lực. 

- Việc phản hồi phải mang tính tích cực, nghĩa là trước tiên cần chỉ ra những 
điều HS đã hoàn thành tốt hoặc đã hoàn thành, tiếp đó chỉ ra những điều HS 
chưa hoàn thành, sau cùng đưa ra khuyến nghị để HS biết cách nâng cao 
kết quả. 

b) Thực hành, thí nghiệm, thực hiện nhiệm vụ thực tiễn 

HS tiến hành thực hành, thí nghiệm và viết báo cáo về kết quả thực hành, 
thí nghiệm hoặc thực nghiệm một nhiệm vụ thực tiễn. Kỹ thuật này thường 
sử dụng phối hợp cả quan sát, vấn đáp và viết. 

 
c) Định hướng học tập 

Là kỹ thuật kết nối kiến thức mới với vốn kiến thức đã biết của HS, nó có 
tác dụng rất tốt trong hỗ trợ HS học tập. Kỹ thuật này thường được dùng 
vào lúc HS chuẩn bị học một kiến thức, kỹ năng, giá trị mới hay một thành 
phần của năng lực nào đó trên nền những điều đã học trước đó. 

Khi dùng kỹ thuật này, GV cần nêu ra những chỉ báo và tiêu chí cần cho 
việc học kiến thức, kỹ năng, giá trị mới hoặc thành phần của năng lực nhằm 
định hướng cho HS quan tâm chú ý đến những chỉ báo và tiêu chí này để 
học cái mới. 

d) Thẻ/ phiếu kiểm tra 



14	  

	  

Một HĐ kéo dài trong 3-5 phút nhằm kiểm tra kiến thức của người học 
trước, trong và sau một bài học hoặc một buổi học. HS được yêu cầu trả lời 
3 câu hỏi do GV đưa ra. 

 
đ) Xử lí tình huống 

Tình huống trong học tập, giáo dục thường hết sức đa dạng, do vậy khi sử 
dụng tình huống GV để HS tự do đưa ra cách giải quyết để biết các em có khả 
năng gì? Hoặc đưa ra yêu cầu, gợi ý các tiêu chí đánh giá để giới hạn phạm vi. 

 
e) Trò chơi 

- Tác dụng của trò chơi 

Cách tổ chức trò chơi sẽ dễ dàng thu thập được các thông tin thật sự khách 
quan. 

- Tổ chức trò chơi 

III. Hướng dẫn thực hành đánh giá thường xuyên 

3.1. Lập kế hoạch đánh giá thường xuyên 

ĐGTX diễn ra trong quá trình HS học một bài học, một chương trình hoặc một 
chủ đề, một học kỳ, một năm học. Do tính chất của hoạt động ĐG diễn ra trong 
một thời gian tương đối dài nên GV cần lập kế hoạch cho hoạt động này. Trên 
cơ sở những hiểu biết về chuẩn kiến thức, kĩ năng hoặc chuẩn năng lực, về các 
phương pháp ĐG và kỹ thuật ĐG, GV cần lập kế hoạch đánh giá cho mỗi chủ 
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đề học tập của một môn học để có thể chủ động thực hiện  hoạt động này trong 
suốt học kỳ hoặc năm học. 

3.2. Thực hiện đánh giá thường xuyên trên lớp 

3.2.1. Chọn lựa và phối hợp các phương pháp, kĩ thuật khác nhau trong đánh 
giá thường xuyên 

- Để biết cách sử dụng các phương pháp, kĩ thuật, công cụ dùng để ĐGTX 
thì cần tách biệt từng phương pháp, kĩ thuật, công cụ. 

- Tuy nhiên, khi vận dụng các phương pháp và kỹ thuật đánh giá cần và nên 
phối hợp một số kĩ thuật, công cụ trong việc đánh giá ở mỗi bài học, mỗi 
chủ đề học tập. 

- Mỗi kỹ thuật có thế mạnh và phát huy tác dụng tốt trong việc đánh giá một 
số chủ đề, nội dung học tập nào đó, nhưng chưa chắc đã phù hợp với những 
chủ đề, nội dung khác. 

- Các phương pháp quan sát, vấn đáp và viết bổ sung cho nhau trong quá 
trình ĐGTX trên lớp học và ngoài giờ học. 

- Mỗi phương pháp có những kỹ thuật khác nhau, mỗi kỹ thuật lại có những 
công cụ khác nhau, một công cụ (phiếu đánh giá) có thể sử dụng vài kĩ 
thuật. Vì thể GV cần nắm vững tất cả các phương pháp, kĩ thuật thu thập 
thông tin thường xuyên là rất quan trọng. Đồng thời cân nhắc, lựa chọn, 
phối hợp các kĩ thuật cho phù hợp với mục đích, mục tiêu đánh giá và đối 
tượng đánh giá. 

Làm thế nào để lựa chọn được phương pháp đánh giá phù hợp? 

  Có thể chia những nội dung và chủ đề học tập ở cấp tiểu học thành mấy loại 
lớn sau: 

- Thứ nhất: Kiến thức khoa học và những kĩ năng nhận thức. Loại này gồm 
những nội dung về quy tắc, quy trình, khái niệm, đọc hiểu văn bản… 

- Thứ hai: Kỹ năng hoạt động. Loại này gồm những kỹ năng: đọc (đọc thành 
tiếng, đọc diễn cảm), viết, nói, nghe, làm tính, giải toán, phân loại đối 
tượng, làm thí nghiệm, tạo ra sản phẩm, giải quyết vấn đề… 

- Thứ ba: Thái độ, giá trị, niềm tin. Loại này gồm những nội dung: nhận thức 
về thái độ, giá trị, niềm tin; thể hiện thái độ, giá trị, niềm tin qua hành vi… 

Phương pháp Viết, Vấn đáp phát huy tác dụng tốt với việc đánh giá loại nội 
dung thứ nhất. 
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Phương pháp Quan sát, Viết, Vấn đáp phát huy tác dụng tốt với việc đánh giá 
loại nội dung thứ hai. 

Phương pháp Quan sát, Viết phát huy tác dụng tốt với việc đánh giá nội dung 
thứ ba. 

Tuỳ thuộc mỗi nội dung, chủ đề học tập, tuỳ thuộc vào phương pháp đánh giá 
đã cho, GV có thể phối hợp một số kỹ thuật ĐGTX để đánh giá trong quá trình 
HS học một bài hoặc học một chủ đề học tập. 

3.2.2. Một số cách thức cơ bản được thường sử dụng trong đánh giá thường 
xuyên 

- GV đánh giá 

+ Cách thức GV tìm hiểu nhu cầu, năng lực của HS: sử dụng phiếu hỏi, 
bảng điểm, thang đo, phiếu đánh giá tiêu chí, trả lời nhanh những câu hỏi 
mở, các trò chơi 3 điều… xin đừng hoặc viết ra những gì em đang suy 
nghĩ/lo lắng… 

+ Cách thức GV khích lệ, định hướng học tập: suy ngẫm, tự đánh giá, trả 
lời các câu hỏi mở. 

+ Cách thức Gv giám sát sự tiến bộ: dự giờ, hồ sơ học tập, kế hoạch học 
tập, sổ theo dõi học tập/sổ ghi chép thường nhật… 

+ Cách thức kiểm tra đánh giá sự hiểu biết, kỹ năng thực hành: ghi chép 
ngắn, thẻ kiểm tra, phiếu hỏi, phiếu quan sát, phỏng vấn, hồ sơ học tập… 

- HS tự đánh giá 

Là quá trình học sinh đánh giá hoạt động và kết quả đạt được của bản thân.  

Tự đánh giá giúp HS nhận thức sâu sắc hơn về những gì mình đã học, đã 
tiến bộ và những gì cần cố gắng, HS biết chịu trách nhiệm trước kết quả 
học tập của mình, tự tin hơn về những gì các em có thể làm được, rèn luyện 
được cách tự học cho HS. 

- HS đánh giá lẫn nhau 

HS tham gia vào việc đánh giá sản phẩm, công việc của những HS khác. 
HS quan sát các bạn trong quá trình học tập, vì vậy thông tin mà các em có 
về hoạt động của nhau mang tính chi tiết, cụ thể hơn là thông tin thầy/ cô 
thu được. Đánh giá lẫn nhau không tập trung vào đánh giá tổng kết cuối kì 
mà nhằm mục đích hỗ trợ HS trong suốt quá trình học tập của các em. 
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Qua đánh giá hoạt động, sản phẩm của bạn, HS có thể học hỏi những điểm 
hay rút kinh nghiệm từ những gì chưa tốt của bạn, hình thành khả năng tự 
chịu trách nhiệm với những nhận xét, đánh giá của mình về bạn học, HS 
hình thành rõ ràng hơn trong bản thân mình các yêu cầu học tập, về cách 
ứng xử với người khác, từ đó điều chỉnh hay phát triển hành vi, thái độ của 
bản thân. Tuy nhiên, đánh giá lẫn nhau phụ thuộc rất nhiều vào cảm tính 
của HS, khó thu thập được thông tin về những HS nhút nhát, ít được bạn bè 
chú ý. 

IV. Sử dụng kết quả đánh giá thường xuyên 

4.1. Sử dụng kết quả đánh giá thường xuyên để điều chỉnh hoạt động dạy và 
học 

- Những kết quả ĐGTX của mỗi HS trong lớp là những thông tin quan trọng 
giúp GV phân tích điểm mạnh, điểm yếu trong mỗi nội dung hoặc chủ đề 
học tập. Trên cơ sở đó, GV tìm những cách thức điều chỉnh nội dung học 
tập hoặc phương pháp dạy học cho phù hợp hợn với HS nhằm đạt được yêu 
cầu của chương trình. 

- Khi phân loại HS vào cuối năm học, GV không chỉ căn cứ vào kết quả kiểm 
tra cuối năm mà cần căn cứ vào cả kết quả ĐGTX mỗi HS trong quá trình 
học để đưa ra quyết định, đặc biệt là những quyết định quan trọng nhữ: cho 
HS cơ hội làm lại bài kiểm tra cuối năm nếu như HS có kết quả kiểm tra 
cuối năm thấp một cách lạ thường. 

- GV không dùng kết quả ĐGTX để so sánh thành tích của HS này với HS 
khác, điều này không phù hợp với mục tiêu của ĐGTX và không tôn trọng 
HS. 

4.2. Thông báo kết quả đánh giá thường xuyên cho học sinh, cha mẹ học sinh 

- Việc ĐGTX diễn ra chủ yếu trên lớp học. Do đó kết quả đánh giá thường 
được GV thông báo trực tiếp cho HS tại lúc diễn ra hoạt động đánh giá. 
Chính vì vấn đề trực tiếp này đã làm cho việc thông báo kết quả dễ gây ra 
những vấn đề nhạy cảm cho HS. Để tránh điều này, GV cần có thái độ tích 
cực, xây dựng trong việc thông báo kết quả. 

- Việc GV cần làm là luôn khẳng định những phần kết quả tích cực của HS 
trước, không nên thông báo dưới dạng chê, phủ nhận sự cố gắng mà nên nói 
rằng các em đã có sự cố gắng nhưng cô đặc biệt mong muốn nhìn thấy 
những nỗ lực hơn nữa… để HS tự nhận ra giá trị của mình và tập trung vào 
phần mình chưa hoàn thành. Quan trọng hơn, GV cần đưa ra những góp ý, 
hướng dẫn để HS biết cách làm tốt hơn. 
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- Để phản hổi kết quả ĐGTX phát huy được hiệu quả tích cực, GV nên: 

+ Tập trung phản hồi những điểm mạnh, trao đổi thống nhất với HS/PH 
những biện pháp cụ thể để duy trì, phát huy điểm mạnh của mỗi HS. 

+ Trao đổi/phản hồi về một số điểm hạn chế, cần khắc phục ngay, và thống 
nhất các biện pháp để khắc phục, hạn chế. GV cần phản hồi khéo léo  

+ Trao đổi thống nhất cách phối hợp (định kỳ và đột xuất), giám sát sự tiến 
bộ của HS với phụ huynh. 

- Kết quả ĐGTX mỗi HS ở một môn học nào đó có biến động bất thường 
(tiến bộ nhanh hoặc sụt giảm) có thể sẽ được GV thông báo với cha mẹ HS 
ngay sau buổi học hoặc tuần học để cha mẹ kịp thời phối hợp với GV dộng 
viên, khuyến khích con. 

- Trong những lần họp phụ huynh, bên cạnh việc thông báo cho từng phụ 
huynh biết kết quả học tập của con em qua bài kiểm tra định kì, GV có thể 
thông báo kết quả ĐGTX của HS trong một vài trường hợp đặc biệt (khi 
phụ huynh yêu cầu; Khi HS chưa đạt chuẩn; Những HS có tiến bộ đột 
xuất…). 
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Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017 

                                                                        Người viết báo cáo 

 

                                                                      Đinh Thị Miền 


