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Chương trình kiểm tra năng lực học sinh quốc tế (PISA) là một chương trình đánh giá cấp quốc tế, đo lường 

khả năng đọc, làm toán, và kiến thức khoa học của học sinh 15 tuổi. Năm 2012, lần đầu tiên 5.100 học sinh ở 

khắp Việt Nam đã tham gia khảo sát chính thức PISA và đã đạt được những thành công nhất định. Trong bối 

cảnh đó, nghiên cứu này được thực hiện với bốn mục đích chính.Thứ nhất, nghiên cứu đưa ra một bức tranh 

toàn cảnh về PISA thông qua việc chỉ ra những yếu tố cốt lõi của chương trình đánh giá quốc tế này. Thứ hai, 

nghiên cứu phân tích sự thành công và thất bại của một số quốc gia qua các kì PISA và lý giải nguyên nhân 

dẫn đến những thành công hay thất bại đó. Thứ ba, nghiên cứu tập trung phân tích kết quả, xác định nguyên 

dẫn đến thành công và hạn chế của Việt Nam trong PISA 2012. Cuối cùng, sử dụng phương pháp điều tra khảo 

sát các học sinh và giáo viên tham gia kỳ PISA 2012 (N ≈500), nghiên cứu chỉ ra những thay đổi cần thiết của 

quá trình dạy và học ở Việt Nam thông qua chương trình đánh giá học sinh quốc tế này. 

The Programme for International Student Assessment (PISA) is an international assessment programme, 

aiming at measuring the 15-year-old school pupils' scholastic performance on mathematics, science, and 

reading. In 2012, 5,100 students all over Vietnam participated in this programme for the first time, culminating 

in considerable success. In this context, this study is conducted to pursue four main objectives. First, the study 

provides an overview of PISA via identifying the core features of this international programme. Second, it 

analyzes the success and failure of some countries during their participation in PISA, as well as sheds light on 

the causes of these outcomes. Third, the study focuses on analyzing the results, the reasons for certain 

achievements and limitations of Vietnam in PISA 2012. Finally, using survey questionnaires with the students 

and teachers participating in PISA 2012 (N ≈ 500), this study proposes significant changes to the teaching and 

learning process in Vietnam in relation to this international assessment programme.   
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