
Năng lực cá nhân, xã 
hội và cảm xúc 

 

Mô tả 
Những điều này góp phần vào kết quả giáo dục như thế nào 

1. Sự tự tin và niềm 
tin sâu sắc vào bản 
thân 

Tự tin về khả năng; niềm 
tin vào khả năng vượt qua 
thử thách và đạt được 
mục tiêu; lòng tự trọng và 
sự lạc quan 

Niềm tin của tuổi trẻ về khả 
năng của họ quyết định đến 
việc họ sẽ nỗ lực bao nhiêu để 
hoàn thành nhiệm vụ. 

 

 
Tự tin vào năng lực bản thân 
góp phần vào sự thành công 
trong học tập của giới trẻ và 
thúc đẩy khát vọng cao hơn 
 

Gắn kết tương tác 
với quá trình học 
tập 

 
Các bạn trẻ nâng cao kỹ 
năng và gắn kết tương 
tác với việc tiếp thu kiến 
thức 

 

Các bạn trẻ cải thiện 
các khía cạnh về hiệu 
suất học tập của họ 
trong lớp học. 

 
 
 

Sức khỏe và hạnh phúc 

 
Các bạn trẻ có khả 
năng tốt hơn trong việc 
hình thành và duy trì 
các mối quan hệ cá 
nhân, xã hội và tại nơi 
làm việc. 
 
Những người trẻ tuổi 
đã được cải thiện tình 
trạng sức khỏe về 
cảm xúc. 

 
Các bạn trẻ có nhiều 
động lực để tập thể 
dục dành thời gian 
tham gia các hoạt 
động ngoài trời. 

 
 
 

Khả năng làm việc 
 

Những người trẻ tuổi 
phát triển các kỹ năng và 
đặc điểm hấp dẫn người 
sử dụng lao động và điều 
đó cho phép họ thực hiện 
công việc hiệu quả. 

 

2. Sự kiên cường 
và lòng quyết tâm 

Khả năng đứng  lên từ 
thất bại, khả năng bền 
bỉ 

Sự kiên cường có liên quan 
đến kết quả học tập tốt hơn ở 
trường và tăng cơ hội việc làm. 

 
Kỷ luật tự giác là một yếu tố 
quan trọng trong việc đạt 
thành tích học tập. 

3. Lên kế hoạch và 
giải quyết vấn đề 

Khả năng thiết lập mục 
tiêu đạt được; khả năng 
tìm ra giải pháp cho các 
vấn đề; khả năng theo dõi 
và xem xét tiến bộ trong 
học tập. 

Thiết lập mục tiêu hiệu quả là 
quan trọng cho sự thành công 
trong học tập. 

 
Giải quyết vấn đề có liên quan 
đến khả năng đối phó với 
những căng thẳng trong cuộc 
sống. 

4. Sự tự giác 

 

Nhận thức được điểm mạnh 
điểm yếu của bản thân, 
nhận thức được về hành vi 
của một người ảnh hưởng 
đến người khác như thế 
nào. 

Nhận thức về thế mạnh và 
khả năng của bản thân là 
điều quan trọng để tạo ra các 
hành vi học tập hiệu quả 
xung quanh việc được 
khuyến khích động viên và 
cam kết. 

5. Làm việc với 
người khác 

Khả năng thể hiện sự cảm 
thông và quan tâm đến 
người khác; khả năng hợp 
tác với người khác và làm 
việc theo nhóm; khả năng 
tạo và duy trì các mối quan 
hệ tích cực với người khác. 

 

Khả năng tương tác với người 
khác là một yếu tố quan trọng của 
việc học tập hiệu quả cũng như 
chuyển tiếp sang đào tạo hoặc 
làm việc. 

 
Có mối quan hệ xã hội mạnh 
mẽ gắn liền với khả năng phục 
hồi, đối phó và phúc lợi xã hội 
 

6. Giao tiếp Khả năng giao tiếp rõ ràng và 
phù hợp; khả năng diễn đạt ý 
kiến của bản thân và thể hiện 
những ý tưởng 

Giao tiếp tốt là điều cần thiết 
cho quá trình chuyển đổi thành 
công sang công việc hoặc đào 
tạo và để hình thành mối quan 
hệ tích cực với người khác 

 

7. Khả năng lãnh đạo Khả năng ảnh hưởng đến 
người khác; khả năng chịu 
trách nhiệm về hành động 
của một người; khả năng 

Khả năng gây ảnh hưởng đến 
người khác có thể hỗ trợ 
những người trẻ tuổi khi họ 
chuyển sang đào tạo, làm việc 



quản lý việc học và phát 
triển của bản thân. 

 

và trưởng thành 

 

8. Nhận thức và 
quan tâm đến môi 
trường tự nhiên 

Kiến thức, hiểu biết và yêu 
môi trường tự nhiên; quan 
tâm đến việc bảo vệ môi 
trường tự nhiên 

Trải nghiệm trực tiếp trong 
môi trường tự nhiên tạo cơ 
hội học tập trong cuộc sống 
thực tế và đẩy mạnh các hành 
vi tích cực về môi trường 

 


