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TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Đánh giá năng lực trong dạy học Ngữ văn; Mã số: SPV619 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 45 (LT: 25; BT: 30)  

1.4. Học phần tiên quyết: Phương pháp dạy đọc hiểu văn bản, Phương pháp dạy tạo lập 

văn bản; Mã số: SPV606, SPV609. 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: SP Ngữ văn ; Khoa/Viện:Sư phạm 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Nam  

Học hàm, học vị: PGS, TS 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918486086……….....Email: nhnam@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Đánh giá là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên và là một năng lực  

người GV cần phải có. Học phần này sẽ đề câp đến ba nội chung chính: Đánh giá và 

đánh giá năng lực của HS, cụ thể là (1) Đánh giá trong tiến trình dạy học, khái niệm 

đánh giá, vai trò, mục đích, nguyên tắc, loại hình đánh giá; (2) Năng lực và đánh giá 

năng lực của HS; (3) Đánh giá năng lực đọc và năng lực viết của HS. Đây là học phần 

nâng cao của học phần “Đánh giá kết quả học tập của HS” trong chương trình cử 

nhân sư phạm của ĐH Cần Thơ. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học xong HP này, người học có thể: 

3.1.1. Kiến thức  

- Giải thích được đánh giá, mục đích, nguyên tắc, loại hình đánh giá. 

- Giải thích được khái niệm năng lực và đánh giá năng lực 

- Xác định được các năng lực đặc thù của môn Ngữ văn. 

3.1.2. Kĩ năng 

- Thiết kế được đề và tiêu chí đánh giá năng lực đọc của HS 

- Thiết kế được đề và tiêu chí đánh giá năng lực viết của HS 

- Hợp tác;   

- Giao tiếp.  

3.1.3. Thái độ 



- Khoa học, trung thực, khách quan trong quá trình đánh giá; 

- Ý thức được vai trò của đánh giá đối với hoạt động học tập của HS. 

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chƣơng 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chƣơng 1. Những vấn đề chung về đánh giá kết quả học tập của 

HS  

1.1. Khái niệm đánh giá 

1.2. Vai trò của đánh giá trong tiến trình dạy học 

1.3. Mục đích đánh giá 

1.4. Nguyên tắc đánh giá 

1.5. Bài tập nhóm: Thuyết trình những ưu điểm, nhược điểm của 

cách đánh giá HS hiện nay 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[2], [5] 

 

5 (LT) 

5 (BT) 

Chƣơng 2. Năng lực và đánh giá năng lực của HS  

2.1. Khái niệm năng lực 

2.2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá  

2.3. Các công cụ kiểm tra, đánh giá năng lực 

2.4. Bài tập nhóm: Thuyết trình những về những công cụ kiểm tra, 

đánh giá HS hiện nay ở các trường PT. Các công cụ này có đánh 

giá được năng lực của HS hay không?  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3] [3], [5], 

 

10 (LT) 

10 (BT) 

Chƣơng 3. Đánh giá năng lực môn Văn 

3.1. Chuẩn năng lực đọc 

3.2. Đánh giá năng lực đọc 

3.3. Chuẩn năng lực viết 

3.4. Đánh giá năng lực viết 

3.5. Bài tập nhóm: Thiết kế đề kiểm tra năng lực đọc và năng lực 

viết, thiết kế tiêu chí đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1] [4] 

 

10 (LT) 

15 (BT) 

 

 

 

 



4. PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phƣơng pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (25 tiết), 

thực hành (30tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình theo 

nhóm trước lớp. 

4.2. Phƣơng pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ (bài thực hành nhóm: 40 %) và thi cuối 

kỳ (60 %). 
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