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Tóm tắt: 

Mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay là dạy học tiếp cận năng lực (NL) học sinh (HS). Do vậy, 
giáo viên (GV) cần xây dựng và tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển NL cho 
HS. Vật lí là một bộ môn khoa học tự nhiên nên các kiến thức vật lí gắn liền với thực tiễn. Nếu 
vận dụng tốt phương pháp dạy học giải quyết vấn đề (GQVĐ) trong dạy học Vật lí sẽ  giúp nâng 
cao NL cho HS, giúp HS có thể phát hiện và GQVĐ trong quá trình học tập và ứng dụng kiến 
thức để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, tài liệu bồi dưỡng cho GV 
bậc trung học phổ thông (THPT) chưa đề cập một cách hệ thống về NL giải quyết vấn đề 
(GQVĐ) cho HS trong dạy học Vật lí, đặc biệt là chưa đưa ra các thành tố, và cách thức đánh giá 
NL GQVĐ của HS. Bài báo này trình bày quy trình đánh giá và bộ công cụ đánh giá NL GQVĐ 
của HS. 
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Abstrac: 

The objective of present educational innovation is students’ competence-based teaching. 
Therefore, it is necessary for teachers to construct and organize teaching activities oriented to 
developing students’ competence. Physics is a natural science, so its knowledge is associated 
with practice. If we apply the teaching method of solving problems successfully, we will have a 
contribution to developing students’ competence, enabling them to discover and solve problems 
in studying and apply what they have learnt to solve their real life problems. However, the 
materials for improving high school teachers haven’t systematically mentioned students’ 
problemsolving competence in  teaching physics, especially in presenting components and the 
way of evaluating students’ problem-solving competence. This article presents evaluation 
procedures and students’ problem-solving competence toolkit. 
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