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1. Đặt vấn đề
Năng lực sáng tạo (NLST) được hiểu là khả năng của 

một người trong việc sản sinh các ý tưởng mới, nhìn 
nhận vấn đề theo cách mới, phát hiện cái mới trong cái 
cũ để tạo ra các sản phẩm mới. Sáng tạo là một trong 
những năng lực có vai trò quan trọng giúp con người 
vượt qua được những thách thức để đạt tới thành công. 
Nhất là trong thế kỉ XXI - thế kỉ của cuộc cách mạng tri 
thức - sáng tạo được xem là cội nguồn sức mạnh của mỗi 
quốc gia, dân tộc. Do đó, phát triển NLST của người học 
là một trong những mục tiêu của chương trình (CT) giáo 
dục nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong 
CT giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể 2018, NLST 
gắn liền với NL giải quyết vấn đề và được biểu hiện ở 6 
thành tố: 1/ Nhận ra ý tưởng mới; 2/ Phát hiện và làm rõ 
vấn đề; 3/ Hình thành và triển khai ý tưởng mới; 4/ Đề 
xuất, lựa chọn giải pháp; 5/ Thực hiện và đánh giá giải 
pháp; 6/ Tư duy độc lập. Căn cứ vào cấu trúc của NLST 
và đề xuất biểu hiện NLST được đề cập trong CT, đồng 
thời gắn với nhiệm vụ học tập của HS ở nhà trường phổ 
thông, có thể khái quát các thành tố của NLST gồm: Đề 
xuất ý tưởng mới; Hình thành và triển khai ý tưởng mới; 
Đưa ra giải pháp mới và vận dụng vào thực tiễn; Sáng 
tạo sản phẩm mới. 

Thực hiện những nhiệm vụ đặt ra từ CT GDPT tổng 
thể, CT GDPT Ngữ văn 2018 đã chú trọng vấn đề phát 
triển NLST của học sinh (HS), điều này được thể hiện 
ngay trong mục tiêu của môn học: “Góp phần giúp HS 
phát triển các năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, 

năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề 
và sáng tạo” [1]. Mục tiêu này bám sát đặc trưng của môn 
Ngữ văn - môn học thuộc lĩnh vực Giáo dục ngôn ngữ và 
văn học - vừa mang tính công cụ vừa mang tính thẩm mĩ 
nhân văn và khơi nguồn sáng tạo cho HS. Ở cấp Trung 
học phổ thông (THPT), CT môn Ngữ văn 2018 có một 
số đặc điểm chính là củng cố và phát triển các kết quả 
của giai đoạn giáo dục cơ bản, giúp HS nâng cao năng 
lực ngôn ngữ và năng lực văn học trong đó nhấn mạnh 
tới yêu cầu tăng cường kĩ năng tạo lập văn bản nghị 
luận (VBNL). Yêu cầu này cũng đặt ra những nhiệm vụ 
học tập nhiều tiềm năng để phát triển NLST cho HS góp 
phần thực hiện mục tiêu môn học. Để xem xét kết quả 
thực hiện mục tiêu phát triển NLST của HS trong tạo lập 
VBNL thì rất cần phải có chuẩn đánh giá NLST trong tạo 
lập VBNL. Đây là vấn đề cần thiết nhưng hết sức phức 
tạp, muốn giải quyết được thấu đáo cần có những nghiên 
cứu quy mô, chuyên sâu. Bởi phương pháp, kĩ thuật xây 
dựng chuẩn đánh giá năng lực cần bắt đầu từ việc xác 
định những lí thuyết nền tảng cho việc xây dựng chuẩn 
đánh giá đến việc thiết lập và thực hiện quy trình xây 
dựng chuẩn bao gồm hai giai đoạn và 9 bước thực hiện 
như đề xuất của nhóm tác giả Nguyễn Lộc, Nguyễn Thị 
Lan Phương [2]. Trong phạm vi một bài báo, chúng tôi 
tập trung xác định: Những căn cứ để đề xuất chuẩn đánh 
giá NLST trong tạo lập VBNL và một số định hướng 
trong việc đề xuất chuẩn đánh giá NLST trong tạo lập 
VBNL; bước đầu phác thảo chuẩn đánh giá NLST trong 
tạo lập VBNL của HS THPT.

Đề xuất chuẩn đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh 
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của tác giả trong nước và nước ngoài. Đồng thời, xác định một số định hướng 
chính trong việc đề xuất chuẩn đánh giá năng lực sáng tạo trong tạo lập văn 
bản nghị luận của học sinh trung học phổ thông. Trên cơ sở đó, bước đầu đề 
xuất chuẩn đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học phổ thông trong 
tạo lập văn bản nghị luận.  
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số căn cứ để đề xuất chuẩn đánh giá năng lực sáng 
tạo trong tạo lập văn bản nghị luận của học sinh trung học 
phổ thông
Như đã nói, chuẩn đánh giá NLST là một vấn đề phức 

tạp, cần có những nghiên cứu chuyên sâu. Bản thân khái 
niệm “chuẩn đánh giá” cũng còn nhiều vấn đề đang tranh 
luận. Trên thực tế có thể có những cách gọi khác nhau 
như “yêu cầu cần đạt” hay “kết quả cần đạt”. Tuy nhiên, 
trong khoa học đánh giá, chuẩn đánh giá năng lực được 
hiểu là “những mô tả, hình ảnh hoặc cả hai về con đường 
phát triển năng lực trong quá trình giáo dục” [2]. Để xây 
dựng chuẩn đánh giá năng lực, việc xác định các thành 
tố, tiêu chuẩn, tiêu chí là cần thiết và là căn cứ quan trọng 
để tiến hành hoạt động đánh giá. Mặt khác, để đánh giá 
năng lực của người học, khi xem xét các yêu cầu, nhiệm 
vụ cần đạt, chúng tôi xác định theo các mức độ (chuẩn và 
trên chuẩn). Do vậy, trong phạm vi của bài báo, chúng tôi 
sử dụng khái niệm “chuẩn đánh giá” và xem xét, đề xuất 
chuẩn đánh giá NLST trong tạo lập VBNL của HS THPT 
dựa trên những căn cứ sau:

Thứ nhất, là các yêu cầu cần đạt về năng lực giải quyết 
vấn đề và sáng tạo của HS THPT đã được xác định trong 
CTGDPT tổng thể 2018 [3]. Theo đó, yêu cầu cần đạt về 
năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo được phân chia 
cụ thể với từng cấp học. Chúng tôi sẽ dựa vào 6 thành 
tố của NL giải quyết vấn đề và sáng tạo sau đây để lựa 
chọn, phân xuất, mô tả các mức độ của chuẩn năng lực 
sáng tạo trong tạo lập VBNL của HS THPT làm căn cứ 
cho việc đánh giá.

- Nhận ra ý tưởng mới: Xác định và làm rõ thông tin, 
ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác 
nhau; phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được 
khuynh hướng và độ tin cậy của ý tưởng mới.

- Phát hiện và làm rõ vấn đề: Phân tích được tình huống 
trong học tập, trong cuộc sống; phát hiện và nêu được 
tình huống có vấn đề trong học tập, trong cuộc sống. 

- Hình thành và triển khai ý tưởng mới: Nêu được 
nhiều ý tưởng mới trong học tập và cuộc sống; suy nghĩ 
không theo lối mòn; tạo ra yếu tố mới dựa trên những 
ý tưởng khác nhau; hình thành và kết nối các ý tưởng; 
nghiên cứu để thay đổi giải pháp trước sự thay đổi của 
bối cảnh; đánh giá rủi do và có dự phòng.

- Đề xuất, lựa chọn giải pháp: Thu thập và làm rõ các 
thông tin có liên quan đến vấn đề; đề xuất và phân tích 
được một số giải pháp giải quyết vấn đề; lựa chọn được 
giải pháp phù hợp nhất.

- Thiết kế và tổ chức hoạt động: Lập được kế hoạch 
hoạt động có mục tiêu, nội dung, hình thức, phương tiện 
hoạt động phù hợp; Tập hợp và điều phối được nguồn 

lực (nhân lực, vật lực) cần thiết cho hoạt động. Biết điều 
chỉnh kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch, cách thức và 
tiến trình giải quyết vấn đề cho phù hợp với hoàn cảnh để 
đạt hiệu quả cao. Đánh giá được hiệu quả của giải pháp 
và hoạt động.

- Tư duy độc lập: Đặt được nhiều câu hỏi có giá trị, 
không dễ dàng chấp nhận thông tin một chiều; không 
thành kiến khi xem xét, đánh giá vấn đề; quan tâm tới các 
lập luận và minh chứng thuyết phục; sẵn sàng xem xét, 
đánh giá lại vấn đề.

Thứ hai, là yêu cầu cần đạt về kĩ năng viết bài văn nghị 
luận ở THPT được quy định trong CT GDPT môn Ngữ 
văn 2018 [1]. Cụ thể là:

Đối với lớp 10: Viết được văn bản đúng quy trình, bảo 
đảm các bước đã được hình thành và rèn luyện ở các lớp 
trước, có hiểu biết về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và tránh 
đạo văn.

Thực hành viết:
- Viết được một VBNL về một vấn đề xã hội; trình bày 

rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm; có cấu trúc chặt 
chẽ; sử dụng các bằng chứng thuyết phục: Chính xác, tin 
cậy, thích hợp, đầy đủ.

- Viết được một VBNL phân tích, đánh giá một tác 
phẩm văn học: Chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức 
nghệ thuật và tác dụng của chúng.

- Viết được một bài luận thuyết phục người khác từ bỏ 
một thói quen hay một quan niệm.

Đối với lớp 11: Viết được văn bản đúng quy trình, bảo 
đảm các bước đã được hình thành và rèn luyện ở các lớp 
trước

Thực hành viết:
- Viết được VBNL về một vấn đề xã hội, trình bày rõ 

quan điểm và hệ thống các luận điểm; cấu trúc chặt chẽ, 
có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và 
bằng chứng thuyết phục: Chính xác, tin cậy, thích hợp, 
đầy đủ.

- Viết được VBNL về một tác phẩm văn học hoặc một 
bộ phim, bài hát, bức tranh, pho tượng; nêu và nhận xét 
về nội dung, một số nét nghệ thuật đặc sắc.

Đối với lớp 12: Viết được văn bản đúng quy trình, bảo 
đảm các bước đã được hình thành và rèn luyện ở các lớp 
trước

Thực hành viết:
- Viết được một bài phát biểu trong lễ phát động một 

phong trào hoặc một hoạt động xã hội; trình bày rõ hệ 
thống các luận điểm; có cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và 
kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng 
thuyết phục: Chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ; biết 
đặt ra các ý kiến phản bác để trao đổi, tranh luận lại; sử 
dụng các yếu tố thuyết minh và biểu cảm.
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- Viết được VBNL về một vấn đề có liên quan đến tuổi 
trẻ.

- Viết được VBNL so sánh, đánh giá hai tác phẩm văn 
học.

- Viết được văn bản dưới hình thức thư trao đổi công 
việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm.

Thứ ba, là một số kết quả nghiên cứu có liên quan 
về đánh giá NLST, đánh giá năng lực tạo lập văn bản 
(TLVB) của các tài liệu nước ngoài như CT Tiếng Anh 
của Úc [4], đánh giá ba phương diện: 1/ Mục đích viết: 
HS được yêu cầu tạo ra các văn bản chi tiết có cấu trúc 
mạch lạc để phân tích văn bản hoặc một loại hình nghệ 
thuật khác, qua đó thể hiện sự đồng thuận hoặc phản đối 
một quan điểm; 2/ Dạng văn bản: Tùy thuộc vào đối 
tượng HS, CT môn Tiếng Anh đặt ra những yêu cầu phù 
hợp về các dạng văn bản từ đơn giản đến phức tạp. Có 
thể là viết một số câu với cấu trúc ngữ pháp đơn giản; 
các đoạn văn ngắn với một phạm vi hẹp; văn bản thông 
tin, VBNL có sử dụng hình ảnh, bảng biểu…; văn bản có 
hiệu ứng đặc biệt (kĩ thuật số hoặc đa phương thức) với 
sự lựa chọn thông tin, ý tưởng và hình ảnh từ một loạt 
các nguồn tài nguyên; 3/ Những yêu cầu kiến thức liên 
quan: Ngữ pháp, từ vựng, chữ viết với những tiêu chí 
sau: Sử dụng chính xác về ngữ pháp, từ vựng, chữ viết, 
dấu câu; phát triển phong cách riêng của mình bằng cách 
thử nghiệm các tính năng ngôn ngữ, thể hiện văn phong, 
xây dựng cấu trúc văn bản và lựa chọn hình ảnh; Rà soát, 
chỉnh sửa và hoàn thiện những văn bản của mình hoặc 
người khác để điều chỉnh nội dung cho phù hợp với mục 
đích giao tiếp. CT tiếng Anh của Newzealand [5], năng 
lực TLVB của HS được đánh giá thông qua các chỉ số: 
Mục đích và đối tượng của văn bản (tạo lập được những 
văn bản đúng về mục đích và đối tượng thông qua sự lựa 
chọn kĩ lưỡng ngôn ngữ, nội dung và hình thức văn bản; 
có cách truyền đạt và thể hiện quan điểm cá nhân phù 
hợp); Ý tưởng thể hiện trong văn bản (phát triển ý tưởng, 
thông tin và sự hiểu biết, tạo ra văn bản có chiều sâu về 
tư tưởng và nhận thức); Các đặc trưng ngôn ngữ của văn 
bản (sử dụng thành thạo các quy tắc ngôn ngữ về chính 
tả, từ vựng, ngữ pháp, đặc trưng văn bản… để TLVB 
đúng mục đích, có ý nghĩa, có hiệu quả giao tiếp và thu 
hút sự quan tâm của người đọc, người nghe; Cấu trúc và 
hình thức văn bản (sử dụng hình thức văn bản đúng quy 
chuẩn). Các chuẩn chung cốt lõi của bang California 
trong môn “Tiếng Anh nghệ thuật” [6], năng lực tạo lập 
VBNL được xem xét trên các phương diện: mức độ đầy 
đủ, chính xác của hệ thống luận điểm; khả năng phát 
triển các luận điểm; tính liên kết và mạch lạc của bài viết; 
các phương tiện tu từ được sử dụng trong bài viết; giọng 
điều và các quy chuẩn thể hiện trong bài viết.   

Trên đây là một số căn cứ mà chúng tôi sử dụng để đề 
xuất chuẩn đánh giá NLST trong tạo lập VBNL của HS 
THPT với hi vọng bước đầu giúp cho giáo viên (GV) có 
thể đánh giá được một cách chính xác khách quan NLST 
của HS thông qua sản phẩm viết (bài văn nghị luận), từ 
đó khuyến khích HS thoát khỏi cách viết theo những lối 
mòn cố hữu hay sự phụ thuộc thái quá vào các bài văn 
mẫu, thoát khỏi áp lực học thuộc văn để đạt điểm cao 
trong các kì thi góp phần hình thành và phát triển NLST 
của HS.

2.2. Một số định hướng trong việc đề xuất chuẩn đánh giá 
năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận của học sinh 
trung học phổ thông 
Thứ nhất, đảm bảo phù hợp với thực tiễn dạy TLVB 

viết ở trường THPT. Theo lộ trình của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, đến năm học 2022 - 2023 HS THPT bắt đầu 
thực hiện CT, sách giáo khoa mới. CT, sách giáo khoa 
mới có những thay đổi cơ bản về phương pháp dạy học 
mà quan điểm dạy học phát triển năng lực được xem như 
một sự đột phá. Vấn đề này đặt ra yêu cầu đối với GV 
cần cập nhật được những tri thức mới về phương pháp 
dạy học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của HS.

Căn cứ vào tình hình dạy học và kiểm tra đánh giá kết 
quả học tập môn Ngữ văn nói chung, kĩ năng tạo lập 
VBNL nói riêng trong nhà trường phổ thông, căn cứ vào 
đặc điểm tâm sinh lí của đối tượng HS cấp THPT, các 
chuẩn đánh giá NLST trong tạo lập VBNL được đề xuất 
phải phù hợp với đa số HS ở các vùng miền, vừa xuất 
phát từ các yêu cầu tạo lập VBNL trong CT Ngữ văn 
hiện hành, vừa tiếp cận sâu với CT Ngữ văn 2018. Các 
chuẩn đánh giá NLST trong tạo lập VBNL được đề xuất 
cũng bám sát với thực tiễn dạy học Làm văn trong nhà 
trường phổ thông, đảm bảo tính khả thi, góp phần thúc 
đẩy chất lượng dạy học Làm văn theo hướng phát triển 
NLST cho HS.

Thứ hai, đảm bảo tính vừa sức và tạo sức trong dạy học 
đối với HS THPT. Nếu như CT môn Ngữ văn hiện hành 
chưa trình bày được những biểu hiện của yêu cầu phát 
triển nâng cao trong thực hành viết thì đến CT môn Ngữ 
văn 2018 đã khắc phục được hạn chế này. Các yêu cầu 
viết được nâng cao dần với từng loại văn bản và phương 
thức biểu đạt, trong đó có yêu cầu tạo lập VBNL. Nếu 
như yêu cầu chung được xuyên suốt cả ba khối lớp 10, 
11, 12 là: Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các 
bước đã được hình thành và rèn luyện ở các lớp trước; 
có hiểu biết về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và tránh đạo 
văn; những yêu cầu cụ thể được mở rộng và nâng cao 
dần từ lớp 10 đến lớp 11 và cuối cùng là lớp 12. Những 
yêu cầu này bao gồm: Chủ đề bài viết, các thao tác cần 

Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Hương Lan
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sử dụng trong bài viết, các đối tượng viết (tác phẩm văn 
học, tác phẩm nghệ thuật, so sánh các tác phẩm văn học), 
mục đích viết (ngày càng gắn chặt hơn với thực tiễn cuộc 
sống),… Bám sát những yêu cầu của từng khối lớp, các 
chuẩn đánh giá NLST trong tạo lập VBNL được đề xuất 
cũng cần thể hiện được sự phát triển phù hợp, sao cho 
không chỉ đo được mức độ vừa sức với các đối tượng 
HS mà còn đo được sức bật trong “vùng phát triển gần” 
của các em. Tính vừa sức và tạo sức trong dạy học khi đề 
xuất chuẩn còn thể hiện ở sự phù hợp với tâm sinh lí lứa 
tuổi của HS THPT, nghĩa là cần hiểu rõ sự phát triển về 
mặt tư duy, khả năng sáng tạo của HS để đưa ra các yêu 
cầu cần đạt phù hợp. Song thực tế cũng cho thấy, cùng 
một lứa tuổi nhưng các nhóm HS có sự phát triển trí tuệ, 
thể chất không giống nhau. Vì vậy, khi xác định các biểu 
hiện của chuẩn để đánh giá NLST của HS cũng cần lưu 
ý đến tính mở để đo được sự sáng tạo của các nhóm HS 
khác nhau, từ đó khuyến khích HS hướng tới sự sáng tạo 
một cách linh hoạt, đa dạng và chủ động.

Thứ ba, chú trọng tới từng thành tố của NLST trong 
tạo lập VBNL. Cấu trúc của NLST gồm các thành tố đầu 
vào (cấu trúc bề mặt) và các thành tố đầu ra (cấu trúc bề 
sâu). Trong đó, cấu trúc bề mặt gồm các yếu tố về kiến 
thức, kĩ năng sáng tạo trong tạo lập VBNL, thái độ của cá 
nhân như sự tò mò, yêu thích, ham hiểu biết, muốn khám 
phá cái mới,… Cấu trúc bề sâu gồm ba yếu tố được phân 
giải thành các hành vi cụ thể gồm: Phát hiện vấn đề (có 
trí tưởng tượng, suy luận phong phú, phát hiện và làm 
rõ được các yếu tố mới, đặt ra những câu hỏi băn khoăn 
về vấn đề nghị luận,…); Giải quyết vấn đề (đưa ra được 
các ý tưởng mới dựa trên cái đã có, tìm ra được giải pháp 
mới so với cái đã có, bảo vệ được quan điểm cá nhân, 
vận dụng được các giải pháp vào tình huống cụ thể,…); 
Sáng tạo được sản phẩm mới (tạo ra được sản phẩm mới 
mang dấu ấn cá nhân trên cơ sở cái đã có). Về mặt tâm lí, 
HS cấp THPT đang ở giai đoạn phát triển cao của nhận 
thức. Giai đoạn này xảy ra đồng thời một loạt những thay 
đổi bao gồm: sự chín muối về thể chất, sự biến đổi điều 
chỉnh tâm lí, khát khao kiếm tìm cái mới, … Đây chính 
là cơ sở để GV có thể tác động bằng các phương pháp 
sư phạm nhằm “kích hoạt” NLST ở HS. Trong dạy học 
làm văn nói chung và tạo lập VBNL nói riêng, HS hoàn 

toàn có thể phát hiện điểm mới của vấn đề nghị luận, 
tìm được cách giải quyết riêng và tạo ra được những sản 
phẩm (bài viết, bài nói) với những sáng tạo độc đáo nếu 
các em được khích lệ và dẫn dắt đúng cách. Những thành 
tố của chuẩn đánh giá NLST vì vậy cũng cần bám sát các 
yêu cầu đặt ra đối với kĩ năng tạo lập VBNL của HS để 
đo được đúng mục tiêu dạy học.  

Thứ tư, chú trọng tới tiến trình viết văn bản nghị luận 
để khuyến khích HS làm ra sản phẩm sáng tạo. Cách dạy 
học mạch làm văn trong môn Ngữ văn ở CT hiện hành 
chưa chú trọng đến tiến trình viết (để biết HS tạo ra sản 
phẩm như thế nào) mà chỉ chú trọng đến sản phẩm cuối 
cùng (bài viết của HS). Đây cũng là lí do chi phối đến 
cách dạy của GV và cách học của HS ở THPT: GV giảng 
giải và cung cấp cho HS “sườn” của bài văn, nhưng 
“sườn” đó có khi chỉ cần bỏ đi các gạch đầu dòng và 
thêm vào một số từ nối là tạo nên bài văn hoàn chỉnh, còn 
HS thì cắm cúi học thuộc bằng những cách khác nhau 
để nhớ được nội dung của bài văn, mong muốn đi thi 
sẽ “trúng đề” để chép lại những nội dung đã học thuộc. 
Cách dạy và học này thực chất đã từng bước “triệt tiêu 
một cách hiệu quả” NLST của HS. HS sẽ thấy vô cùng 
khó khăn nếu phải giải quyết một đề bài khác không 
giống như đề bài đã làm, đã học. Khắc phục tình trạng 
này, khi đề xuất chuẩn đánh giá NLST trong TLVB cần 
lưu ý đến quá trình TLVB của HS, đánh giá cách giải 
quyết vấn đề để tạo ra sản phẩm một cách chủ động, linh 
hoạt và sáng tạo. Các chuẩn đánh giá NLST vì vậy cần 
đo được những ý tưởng mới của HS khi tiếp cận với yêu 
cầu/nhiệm vụ đặt ra ở đề bài, sau đó là cách giải quyết 
vấn đề thể hiện những yếu tố mới thoát khỏi lối mòn tư 
duy, sự phụ thuộc vào GV hay các bài văn tham khảo đã 
biết; khả năng chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm và cuối 
cùng là cách trình bày và công bố sản phẩm có dấu ấn cá 
nhân, cho thấy sự tìm tòi, độc đáo.

2.3. Phác thảo Chuẩn đánh giá năng lực sáng tạo trong tạo lập 
văn bản nghị luận của học sinh trung học phổ thông 
Dựa trên những căn cứ và các định hướng đề xuất 

chuẩn đánh giá NLST trong tạo lập VBNL đã trình bày 
ở phần trên, bám sát CT Ngữ văn 2018 chúng tôi đề xuất 
chuẩn đánh giá NLST trong tạo lập VBNL với ba mức từ 
1 - 3 như sau (xem Bảng 1):

Bảng 1: Chuẩn đánh giá NLST trong tạo lập VBNL của HS THPT

Nhiệm vụ Chuẩn NLST trong tạo lập VBNL của HS THPT 

Mức 1 Mức 2 Mức 3

1. Đề xuất 
được ý 
tưởng 

Có ý tưởng phù hợp với vấn 
đề cần nghị luận đặt ra ở đề 
bài.

Có ý tưởng riêng phù hợp với vấn đề cần 
nghị luận đặt ra ở đề bài, biểu hiện được 
sắc thái cá nhân trong cách tiếp cận vấn đề. 

Có những ý tưởng riêng phù hợp với vấn đề cần nghị 
luận đặt ra ở đề bài, phát hiện ra những điểm mới của 
vấn đề nghị luận, cách tiếp cận vấn đề thể hiện sắc 
thái cá nhân và tính mở. 



37Số 38 tháng 02/2021

Nhiệm vụ Chuẩn NLST trong tạo lập VBNL của HS THPT 

Mức 1 Mức 2 Mức 3

2. Sự nhuần 
nhuyễn, linh 
hoạt trong 
mạch ý

Vấn đề nghị luận được giải 
quyết phù hợp; lí lẽ, dẫn 
chứng điển hình và được 
luận giải, phân tích sáng rõ, 
có sức thuyết phục.

Vấn đề nghị luận được giải quyết nhuần 
nhuyễn; lí lẽ, dẫn chứng điển hình và được 
luận giải, phân tích sáng rõ, giàu sức thuyết 
phục; bước đầu thể hiện sự tìm tòi, thể 
nghiệm mới mẻ trong cách dùng hoặc phân 
tích luận giải dẫn chứng.

Vấn đề nghị luận được giải quyết nhuần nhuyễn, thấu 
đáo; lí lẽ, dẫn chứng điển hình, mới mẻ và được luận 
giải, phân tích sâu sắc, giàu sức thuyết phục; thể 
hiện rõ sự tìm tòi, phát hiện mới mẻ, độc đáo trong 
cách dùng hoặc phân tích luận giải dẫn chứng.

3.  Tiếp cận 
đa chiều

Quan điểm về vấn đề nghị 
luận được thể hiện phù hợp, 
rõ ràng, cho thấy sự thống 
nhất trong toàn bài viết.  

Quan điểm về vấn đề nghị luận được thể 
hiện phù hợp, rõ ràng; bước đầu cho thấy 
sự đa dạng trong cách tiếp cận với biểu hiện 
của sự tìm tòi và tư duy phản biện.

Quan điểm về vấn đề nghị luận được thể hiện thuyết 
phục; vấn đề nghị luận được lí giải ở nhiều chiều thể 
hiện rõ sự tìm tòi, khám phá và tư duy phản biện, cho 
thấy sự hiểu biết thấu đáo, toàn diện, có tính mới.

4. Văn 
phong, diễn 
đạt

Sử dụng phù hợp từ ngữ, 
kiểu câu, dấu câu,... có 
dùng  biện pháp tu từ để 
tăng cường hiệu quả diễn 
đạt; văn phong có sức 
thuyết phục.

Sử dụng phù hợp từ ngữ, kiểu câu, dấu câu, 
... có dùng một số biện pháp tu từ khác 
nhau để tăng cường hiệu quả diễn đạt;
văn phong giàu sức thuyết phục. 

Sử dụng có chủ ý, cho thấy sự sáng tạo về cách 
dùng từ ngữ/kiểu câu/dấu câu,… và một số biện 
pháp tu từ khác nhau để tăng cường hiệu quả diễn 
đạt; văn phong giàu sức thuyết phục, thể hiện sắc 
thái cá nhân.

5. Cách 
thức trình 
bày và công 
bố sản 
phẩm 

Sản phẩm được trình bày 
và công bố theo cách thông 
thường, đơn giản, dễ thực 
hiện (đưa bài viết/ bài nói 
lên trang cá nhân/ nhóm, 
góc lưu trữ sản phẩm học 
tập ở lớp/nhà,…).

Sản phẩm được trình bày và công bố theo 
cách thức riêng, bước đầu thể hiện sự tìm 
tòi, sáng tạo (bài viết có kết hợp với trang 
trí, bài nói có kết hợp với hình ảnh, nhạc 
điệu,..), sản phẩm đưa lên trang cá nhân/
nhóm, góc lưu trữ sản phẩm học tập ở lớp/
nhà,…) hay các tạp san, báo tường của 
lớp/trường,…

Sản phẩm được trình bày và công bố theo cách thức 
riêng, thể hiện rõ nét sự tìm tòi, sáng tạo độc đáo 
(kênh chữ kết hợp với kênh hình, âm thanh/nhạc 
họa,…), sản phẩm đưa lên trang cá nhân/nhóm, góc 
lưu trữ sản phẩm học tập ở lớp/nhà,…) hay đưa lên 
tạp san, báo tường của lớp/trường, các trang web, 
các toà soạn báo,…

3. Kết luận
Theo Patrick Griffin, một chuyên gia đánh giá của Đại 

học Melbourne (Úc) thì không có phương thức nào được 
xem là tốt nhất để đánh giá người học. Song cách tiếp 
cận hữu ích nhất là quan sát các hoạt động của HS và 
giải thích các hành vi của HS theo khung tiêu chí chất 
lượng của mỗi hành vi thuộc các thành tố của mỗi năng 
lực cần đo. Đánh giá một năng lực bất kì nào ở người học 
cũng cần phải giải thích kết quả theo chuẩn đánh giá NL 
đó. Trong CT GDPT mới nói chung và CT GDPT môn 
Ngữ văn nói riêng của Việt Nam, mục tiêu phát triển 
năng lực phẩm chất cho HS (trong đó có năng lực giải 
quyết vấn đề và sáng tạo) được xem là điểm nhấn quan 
trọng tạo nên sắc màu hội nhập. Để phát triển được năng 
lực đó, CT GDPT tổng thể đã phân tích các thành tố của 
năng lực này nhằm đưa được những thành tố của NL vào 
quá trình dạy học các môn. Tuy nhiên, nếu chưa có được 
chuẩn đánh giá NLST thì việc thúc đẩy quá trình học tập 

của người học, giải thích kết quả người học đạt được, xác 
định trách nhiệm của các bên liên quan (GV, nhà trường, 
gia đình, …) sẽ gặp nhiều khó khăn bởi thiếu những căn 
cứ khoa học cần thiết. 

Quan điểm giáo dục phát triển năng lực đã khẳng định 
chuẩn đánh giá năng lực có mục đích tối thượng là thúc 
đẩy sự tiến bộ của người học [2] dựa trên việc giải thích 
thành tích của người học theo đường phát triển năng lực 
(các mức của chuẩn) đã được mô tả. Để góp phần làm rõ 
và từng bước hiện thực hóa mục đích này, chúng tôi đã 
đề xuất chuẩn đánh giá NLST với ba mức để có thể đo 
được NLST của HS trong tạo lập VBNL. Chúng tôi cho 
rằng, đây là bước đi cần thiết, phù hợp với xu thế hiện 
đại của khoa học đánh giá trong dạy học Ngữ văn. Vấn 
đề nghiên cứu thực sự rất lí thú, bổ ích nhưng cũng hết 
sức phức tạp và khó. Chúng tôi mong rằng, sẽ có những 
cơ hội mới để tiếp tục trở lại vấn đề này ở một phạm vi 
rộng và sâu hơn. 
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