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Ba ñiều giá trị???

1. Ba ñiều trong ñời một khi ñã ñi qua không thể 
lấy lại ñược?

2. Ba thứ trong ñời không ñược ñánh mất?
3. Ba thứ có giá trị nhất trong ñời?3. Ba thứ có giá trị nhất trong ñời?
4. Ba thứ trong ñời không bao giờ bền vững ñược?
5. Ba ñiều làm nên giá trị một con người?
6. Ba thứ trong ñời làm hỏng một con người?
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Ba ñiều giá trị???

1. Ba ñiều trong ñời một khi ñã ñi qua không thể 
lấy lại ñược?

Thời gian, lời nói, cơ hội,...

2. Ba thứ trong ñời không ñược ñánh mất?

Trung thực, hy vọng, thanh thản,...

3. Ba thứ có giá trị nhất trong ñời?

Yêu thương, tự tin và bạn bè,...
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Ba ñiều giá trị???

4. Ba thứ trong ñời không bao giờ bền vững ñược?

Giấc mơ, thành công, tiền bạc/tài sản,...

5. Ba ñiều làm nên giá trị một con người?5. Ba ñiều làm nên giá trị một con người?

Siêng năng, chân thành, ý chí vươn lên, ...

6. Ba thứ trong ñời làm hỏng một con người?

Rượu, lòng tự cao, hận thù,...
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1. Tôi vui khi ...........

2. Tôi buồn khi .........
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Quan ñiểm tiếp cận tích hợp

GD GTS gắn liền với GD KNS
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Giá trị sống là  những thứ ñược cá nhân nhận thức là 
quan trọng, rất cần thiết, rất có ý nghĩa, luôn mong 
ñợi; chúng có khả năng chi phối thái ñộ, xúc cảm, tình 
cảm, hành vi của một cá nhân trong cuộc sống.

KNS là những kỹ năng tiết thực mà con người cần có 
ñể có cuộc sống an toàn, khỏe mạnh.

KNS là cách ứng xử giúp mỗi cá nhân hòa nhập vào 
môi trường xung quanh, ứng phó hiệu quả với ñòi hỏi 
& thách thức trong CS,...
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• Giáo dục KNS chỉ có thể hiệu quả khi chúng 
ñược thực hiện ñồng thời hoặc trên nền tảng 
của GD GTS.

• Những GTS tích cực là nền tảng tốt ñể phát • Những GTS tích cực là nền tảng tốt ñể phát 
triển những KNS ñúng và tích cực; những 
GTS tiêu cực sẽ là nền tảng cho những KNS 
tiêu cực, thiếu nhân văn. 

VD: dự án NGO!
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• GTS là cái “gốc”- là “linh hồn” bên trong của 
các kỹ năng. 

• KNS, KNM là năng lực biểu hiện GTS ra hành 
vi bên ngoài. vi bên ngoài. 

Hai người bạn không thể tách rời!

Một VD.........
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Nhiều HS có KNGT rất tốt nhưng lại sử
dụng KN này ñể nói dối thầy cô, bạn bè, ...;

HS này quá ñề cao vật chất, ích kỷ; giá trị
cốt lõi mà HS này thiếu có thể là tôn trọngcốt lõi mà HS này thiếu có thể là tôn trọng
và trung thực.

VD- lễ kết thúc khóa KNS ....
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Gía trị 
sống/

Nhận thức

Kỹ năng 
sống/

Kỹ năng 
mềm

Thái ñộ

Cảm xúc

Hành vi

/ứng xử
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Hoạt ñộng GTS giúp phát triển & rèn 
luyện KNS

Rèn luyện KNS giúp củng cố & phát Rèn luyện KNS giúp củng cố & phát 
triển GTS

ðồng thời tổ chức hoạt ñộng GTS & 
KNS là cách làm thực tiễn & hiệu quả
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CHÚNG TA CÓ NHỮNG TƯ LIỆU GÌ?

1. Bộ sách GTS của LVEP

2. Bộ sách GD GTS & KNS của NXB ðHQG

3. Bộ sách GDCD của NXBGD

4. Sách tham khảo: nhà sách Thái Hà, .....4. Sách tham khảo: nhà sách Thái Hà, .....

5. Clips: You Tube (tải clips theo từ khóa)

6. Học sinh, phụ huynh và ñồng nghiệp ñóng góp

7. Trợ giúp của phòng TLHð

8. Các bộ sách tham khảo khác,...
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Chương trình của THPT
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Hòa bình TônTôn trọngtrọng YêuYêu thươngthương

Hạnh Hạnh phúcphúc Tự do              Tự do              Trung Trung thựcthực

Vì sao chọn 12 giá trị?
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Khiêm Khiêm tốntốn Khoan dungKhoan dung HợpHợp táctác

Giản dịGiản dị

Trách Trách nhiệmnhiệm ðoàn ðoàn kếtkết



Vì sao chọn 20 Kỹ năng?

1. Tạo bầu không khí dựa trên nền tảng 

những giá trị tích cực

2. Tự nhận thức

3. Thấu cảm

4. Tự đánh giá 

11. Giao tiếp

12. Làm việc nhóm

13. Ra quyết định

14. Xác định mục tiêu4. Tự đánh giá 

5. Quản lý cảm xúc

6. Quản lý thời gian

7. Lắng nghe tích cực

8. Tư duy tích cực

9. Thích ứng

10. Lãnh đạo

14. Xác định mục tiêu

15. Nói chuyện trước đám đông

16. Giải quyết xung đột

17. Làm việc độc lập

18. Ứng phó với stress

19. Tự bảo vệ

20. Học tập suốt đời
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GTS

(12GT)

• Hòa bình
• Tôn trọng
• Yêu thương
• Khoan dung
• Hạnh phúc
• Trách nhiệm

KNS

(10 KN)

• Nhận thức bản thân
• Phát triển sự tự 

trọng
• Thấu cảm
• Kiên cường
• Giải quyết xung ñột

GDCD

(GT & KT)

• Tự chăm sóc, rèn 
luyện thân thể

• Siêng năng, kiên trì
• Tiết kiệm
• Lễ ñộ
• Tôn trọng kỷ luật• Trách nhiệm

• Hợp tác
• Khiêm tốn
• Trung thực
• Giản dị
• Tự do
• ðoàn kết
• ...

• Giải quyết xung ñột
• Tư duy phê phán
• Giải quyết Vð & ra 

Qð
• Kiên ñịnh
• Lắng nghe
• Từ chối
• ....

• Tôn trọng kỷ luật
• Biết ơn
• Yêu thiên nhiên
• Sống chan hòa với 

mọi người
• Lịch sự, tế nhị
• ...

18



Các kỹ năng

• Kĩ năng tự nhận thức

• Kĩ năng nói

• Kĩ năng viết

• Kĩ năng thương thuyết, thuyết phục

• Làm việc theo ñội, nhóm

• Kĩ năng suy nghĩ tích cực

• Giải quyết vấn ñề

• Kĩ năng ra quyết ñịnh

• Kĩ năng liên kết, quan hệ

• Kĩ năng ñặt câu hỏi

• Tư duy sáng tạo

• Kĩ năng gây ảnh hưởng

• Tổ chức

• Kĩ năng thích nghi ña văn hóa

• Tinh thần học hỏi

• ðịnh hướng chi tiết công việc• Kĩ năng ra quyết ñịnh

• Kĩ năng thiết lập mục tiêu

• Kĩ năng kiểm soát tình cảm

• Kĩ năng phát triển lòng tự trọng

• Tự tạo ñộng lực

• Tư duy phê phán

• ðối mặt với thách thức

• Tính linh hoạt, thích ứng.

• Kĩ năng lãnh ñạo

• ðịnh hướng chi tiết công việc

• Kĩ năng quản lí thời gian

• Kĩ năng kiên ñịnh

• Kĩ năng từ chối

• Kĩ năng thấu cảm

• Kĩ năng lắng nghe

• Kĩ năng ứng phó với stress

• Kĩ năng ñịnh hướng nghề nghiệp
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ðịnh hướng soạn giáo án và thực hiện 

hoạt ñộng GD GTS & KNS tích cực
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Bronfenbrenner’s ecological model
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Qua nghe
giảng 7%

Qua ñọc
10%

Nghe băng, ñĩa/ 
Nhìn hình ảnh 20%

Lecture 7%

Reading 10%

Audio-visual 20%

Thống kê theo sơ ñồ hình chóp về các loại hình học tập

chúng ta học tập/tiếp thu hiệu quả theo cách ... 

Qua biểu diễn, thể hiện
30%

Qua thảo luận nhóm 50%

Qua ứng dụng thực tế 75%

Qua cách dạy lại cho người khác 90%

Demonstration 30%

Discussion group 50%

Practice by doing 75%

Teach others 90%

J. S. Bruner. The process of learning



8 loại hình trí tuê- 8 cách học tập

1. Ngôn ngữ - qua nói & viết

2. Tư duy logic – qua giải quyết vấn ñề

3. Âm nhạc – qua âm nhạc

4. Vận ñộng4. Vận ñộng – qua cảm nhận xúc giác & vận ñộng

5. Trực quan/Thị giác- qua hình ảnh, tưởng tượng, bản ñồ tâm trí

6. Trí thông minh Nội tâm - qua hình thức suy ngẫm

7. Trí thông minh tương tác cá nhân- qua chia sẻ, làm việc theo cặp & nhóm

8. Trí thông minh môi trường- quan hêF với môi trường và quan tâm tới môi trường



1. Tạo bầu không khí dự trên nền tảng GT tích cực

2. Hoạt ñộng nghệ thuật (hội họa, âm nhạc, thơ, kịch,...)

Các kỹ thuật & phương pháp GD/PT GTS & KNS
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3. Các hoạt ñộng phát triển bản thân

4. Bản ñôx tâm trí

5. Ghép hình

6. Sơ ñồ hóa/hình ảnh hóa



7. Trò chơi

8. Tương tác nhóm/

9. Chia sẻ/thảo luận

Các kỹ thuật & phương pháp GD/PT GTS & KNS
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10. ðóng vai

11. Những ñiểm suy ngẫm

12. Tưởng tượng     

13. Các bài  trải nghiệm tập trung

...



Gợi ý ... kế hoạch Bài giảng Giá trị sống (+45’)

1. Chào Quản lý Thời gian

2. Khởi ñộng hoặc Giới thiệu  bài (thu hút 
sự chú ý), hoạt ñộng suy  ngẫm hoặc thư 
giãn… 

Phù hợp với lứa tuổi học sinh 

3. Nội dung chính
1 hoặc 2 

Phong cách học tập hiệu quả % 

Bài giảng Giá trị sống Kiến thức của Giáo viên

1 hoặc 2 
4. Chia sẻ
1 hoặc 2 

Tài liệu giảng dạy (Trình tự bài giảng)

5. Hoạt ñộng
1 hoặc 2

Tài liệu hỗ trợ  
Nghĩ về tác ñộng ñối với học sinh

* Bài hát hoặc Thơ

Học sinh cần cảm thấy ñược = Yêu thương – Hiểu - An toàn – Có Giá trị - Tôn trọng

Phối hợp với ñồng nghiệp và học sinh!!!



ðược yêu thương

Bầu không khí dựa trên nền tảng các GT 
Học sinh cần cảm thấy:  
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ðược yêu thương

ðượcðược hiểuhiểu

ðượcðược tôntôn trọngtrọng

ðượcðược cócó giágiá trịtrị

ðượcðược an an toàntoàn



Bầu không khí dựa vào các giá trị

• Lắng nghe
• Chấp nhận
• Khích lệ
• Giới hạn và luật ñịnh rõ ràng
• Người lớn làm gương, sống ñúng với giá trị• Người lớn làm gương, sống ñúng với giá trị
• Sai lầm ñược xem là cơ hội học hỏi
• Tiến trình học tập qua lại có tương tác/trao ñổi
• Các quan hệ ñược tạo dựng và duy trì dựa trên nền 

tảng tôn trọng nhau
• ...



Bầu không khí làm tăng hành vi tiêu cưc

• Môi trường gia ñình/trường học tiêu cực
• Sỉ nhục, chê trách, kết tội
• Coi thường, mỉa mai, châm chọc
• Kỹ năng ngôn ngữ phát triển thấp
• Ít ñược giúp khi cần• Ít ñược giúp khi cần
• Bị la mắng, quát tháo, ñe nẹt
• Những lời nhận xét không hay từ người thân, bạn bè
• Bị gán tội, tẩy chay
• ...



Một vài ñiểm lưu ý: 

1. Thống nhất chung một khung chương trình (12 GT & 
tập hợp các KN)

2. Cụ thể hóa các hoạt ñộng (chủ ñề) trên cơ sở mô hình 
sinh thái, lý thuyết trí tuệ ña nhân tố và “tháp học tập”

3. ðịnh hướng tích hợp và quan niệm mở, tránh nặng nề 
lý luận và các phần “chốt” mang tính ñịnh nghĩa/ lý 
thuyết

4. Tránh lạm dụng khen thưởng và phần thưởng vật chất
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Một vài ñiểm trao ñổi: 

5. Cá nhân hóa giáo án trên cơ sở cùng mục tiêu

6. Tạo cơ hội ñể học sinh nói (khám phá, chia sẻ, hoạt 
ñộng) trong khoảng ¾ thời gian tiết học

7. Quản lý lớp học tốt: rõ ràng, kiên ñịnh, linh hoạt,...

8. Huy ñộng tư liệu (sáng tạo) từ học sinh và phụ huynh

9. Làm gương/tự rèn luyện
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Giáo dục GTS cần ñược thực 
hiện sớm, gắn liền với gieo 
trồng những hành vi tích cực 
& thói quen tích cực (rèn 
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& thói quen tích cực (rèn 
luyện KNS tích cực)



GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG & KNS TÍCH CỰC

1. Không thê� nhanh chóng, nước rút

2. ðòi hỏi phải kiên trì với chính bản thân 2. ðòi hỏi phải kiên trì với chính bản thân 

mình & với học sinh
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Chúc các thầy cô thành công!
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