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4.0  

Học sinh có thể thiết lập và duy trì các mối quan hệ tích cực và cho phép giao tiếp với những 
người khác trong các môi trường và tình huống khác nhau. 
 
 

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

 
T1: Nhận Thức Xã Hội: Thể hiện nhận thức về những suy nghĩ, cảm xúc và sự 
khác biệt của những người khác (học sinh phản ứng thích hợp với người 
khác trong nhiều tình huống) 
 
T2: Kỹ Năng Giao Tiếp: Thể hiện kỹ năng giao tiếp và xã hội để tương tác hiệu quả trong các 
mối quan hệ 
 

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: kích hoạt, tôn trọng, rập khuôn, phân biệt đối xử, định kiến, đồng cảm 
 Nhận biết các tác nhân có thể tác động đến cảm xúc để dự đoán các phản ứng có 

thể xảy ra 
 Xác định và nhận ra các ví dụ về sự rập khuôn, phân biệt đối xử và định kiến 
 Sử dụng “I statements” để cho người khác biết rằng mình đã nghe thấy họ 
 Phát triển các chiến lược để xây dựng mối quan hệ 
 Thể hiện sự tôn trọng đối với quan điểm của người khác 

 
F2: Từ Vựng: kỹ năng từ chối, áp lực b�n bè, biện hộ 

 Đáp ứng một cách thích hợp và tôn trọng trong các tình huống xã hội 
 Mô tả các yếu tố đóng góp có thể tác động đến các mối quan hệ (tính cách, giọng 

nói, từ ngữ và ngôn ngữ cơ thể) 
 Phản hồi tích cực với phản hồi mang tính xây dựng 
 Nhận biết một vấn đề và tìm kiếm sự trợ giúp  
 Áp dụng các chiến lược để chủ động, vận động và giải quyết mâu thuẫn  

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

 

 


