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Phát Triển Cá Tính 3-5 
4.0  

Học sinh có thể hỗ trợ các bạn học trong các kỹ năng quyết định và giải quyết vấn đề trong nhiều 
môi trường khác nhau trong cộng đồng trường học. 
 

3.5 Ngoài hiệu suất điểm 3.0, thành công một phần ở nội dung điểm 4.0 
3.0 Học sinh sẽ:  

 
T1: Nguyên Tắc Cốt Lõi: Thể hiện những đặc điểm của tính cách tốt trong 
nhiều môi trường khác nhau, như trung thực, tốt bụng, tự chủ và kiên trì 
 
T2: Kỹ Năng Ra Quyết Định: Thể hiện kỹ năng ra quyết định có trách nhiệm và              
 hiệu quả trong nhiều môi trường khác nhau 

 
T3: Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề: Phát triển, triển khai và mô hình hóa các kỹ năng giải quyết vấn 
đề hiệu quả trong nhiều môi trường khác nhau 

2.5 Không có lỗi lớn hoặc thiếu sót nào liên quan đến nội dung điểm 2.0 và thành công một phần ở nội dung điểm 3.0  
2.0 F1: Từ vựng: đặc tính, tự chủ, trung thực, kiên trì, bắt nạt, trêu chọc, quấy rối, các mối quan hệ 

• Nhận biết và phát triển những đặc tính tốt (trung thực, tốt bụng, tự chủ và kiên trì) 
• Thể hiện những đặc điểm tính cách hiệu quả trong TẤT CẢ các môi trường trong suốt ngày 

học 
• Thực hành các câu và câu hỏi đồng cảm 
• Thể hiện sự tôn trọng đối với bạn học và các người lớn 
• Hiểu các vai trò khác nhau trong các tình huống bắt nạt, trêu chọc và quấy rối và tác động 

có thể có của chúng (bắt nạt, nạn nhân, người đứng, người đứng lên) 
• Sử dụng hợp lý các đặc điểm tính cách (trung thực, tốt bụng, tự chủ và kiên trì) trong khi sử 

dụng công nghệ 
 

F2: Từ vựng: hậu quả, phù hợp  
• So sánh và đối chiếu các tình huống an toàn/phù hợp và không an toàn/không phù hợp 
• Nhận biết các lựa chọn được thực hiện và hậu quả ảnh hưởng đến các mục tiêu cá nhân 

và xã hội 
• Hoàn thành các nhiệm vụ kịp thời  
• Nhận biết cách thức, thời gian và ai để yêu cầu giúp đỡ và làm điều đó (tính quyết đoán) 
• Nhận biết và sắp xếp tài liệu cho lớp học hoặc dự án 
• Nhận biết và tham gia vào cộng đồng lớp học và trường học (CHAMPS)  

 
F3: Từ vựng: vấn đề, giải pháp, hậu qu=ả 

• Nhận biết BƯỚC giải quyết vấn đề (Nói vấn đề, nghĩ về giải pháp, Khám phá hậu quả, Chọn 
giải pháp tốt nhất từ Bước 2) Nếu trường của mình sử dụng quy trình giải quyết vấn đề khác, 
thay vào đó hãy dạy rõ ràng các bước đó. 

• Sử dụng quy trình giải quyết vấn đề - BƯỚC Nếu trường của mình sử dụng quy trình giải 
quyết vấn đề khác, hãy sử dụng quy trình đó thay vì BƯỚC. 

1.5 Thành công một phần ở nội dung điểm 2.0 và các lỗi hoặc thiếu sót lớn liên quan đến nội dung điểm 3.0 

1.0 Với sự giúp đỡ, thành công một phần ở nội dung điểm 2.0 và nội dung điểm 3.0
0.5 Với sự giúp đỡ, thành công một phần ở nội dung điểm 2.0 nhưng không phải ở nội dung điểm 3.0  

0.0 Ngay cả với sự giúp đỡ, không thành công
 


