
CÁC NHÓM NĂNG LỰC VÀ KĨ NĂNG CỤ THỂ 

Nhóm năng lực  

(theo DeSeCo) 

Các năng lực   

1. Làm chủ  

và phát triển  

bản thân 

1. Năng lực tự học 

2. Năng lực giải quyết vấn đề 

3. Năng lực tư duy sáng tạo 

4. Năng lực tự quản lý 

2. Quan hệ  

xã hội 

5. Năng lực giao tiếp 

6. Năng lực hợp tác 

3. Sử dụng 

công cụ hiệu quả 

7. Năng lực sử dụng công 

nghệ thông tin và truyền thông 

8. Năng lực sử dụng ngôn ngữ 

9. Năng lực tính toán 

  

Bài tập 1: Sắp xếp các kĩ năng sau đây vào các năng lực phía trên sao cho hợp lý  

Bài tập 2: Liệt kê thêm một số kĩ năng thuộc mỗi năng lực đó và làm rõ các kĩ năng 

đó được thể hiện trong môn học của mình thông qua các hoạt động cụ thể nào. 

Ví dụ: 

7. 

Năng 

lực 

sử 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin và 

truyền 

thông 

a) Sử dụng đúng cách các 

thiết bị ICT để thực hiện các 

nhiệm vụ cụ thể; nhận biết 

các thành phần của hệ thống 

ICT cơ bản; sử dụng được 

các phần mềm hỗ trợ học tập 

thuộc các lĩnh vực khác nhau; 

tổ chức và lưu trữ dữ liệu vào 

các bộ nhớ khác nhau, tại 

thiết bị và trên mạng. 

 

 

b) Xác định được thông tin 

cần thiết để thực hiện nhiệm 

vụ học tập; tìm kiếm được 

thông tin với các chức năng 

tìm kiếm đơn giản và tổ chức 

thông tin phù hợp; đánh giá 

sự phù hợp của thông tin, dữ 

liệu đã tìm thấy với nhiệm vụ 

đặt ra; xác lập mối liên hệ 

giữa kiến thức đã biết với 

thông tin mới thu thập được 

và dùng thông tin đó để giải 

1. Môn học chủ yếu: Tin học 

- Module 1 – Công dân kỉ nguyên số: dạy ngay đầu 

lớp 6 – Tập trung vào phần 1 (sở hữu trí tuệ, bảo 

mật, tôn trọng thông tin cá nhân, tác động của 

CNTT đến xã hội…) 

- Module 2 – Công cụ và các kĩ năng tìm kiếm 

thông tin trên Internet 

- Module 3 – Các công cụ ICT thường dùng (Word, 

Excel, PPT, các phần mềm làm video) 

- Module 4 – Sáng tạo với CNTT (lập trình Scratch, 

Python, Adruno, thiết kế blog, website đơn giản) 

2. Môn học và các hoạt động giáo dục bổ sung:  

- CLB khoa học: HS sử dụng CNTT để nghiên cứu 

và tạo ra các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của 

từng CLB.  

- Công nghệ lớp 8,9,10,11: Lập trình, Adruno điều 

khiển tự động 

- Tích hợp trong các môn học khi HS thực hiện các 

nhiệm vụ học tập (nghiên cứu, tìm thông tin về 

môn học; làm Poster, làm clip…) 

- Khi HS thực hiện nhiệm vụ, GV lưu ý dạy HS 

cách trích dẫn nguồn, cách chọn lọc, đánh giá 

thông tin… 



quyết các nhiệm vụ học tập 

và trong cuộc sống; 

- Nên có hoạt động HS lập và quản lý một số hoạt 

động riêng của chính HS (ví dụ Hội HS) và có sử 

dụng CNTT để thực hiện công việc: TV, kênh 

truyền thông, Radio…  

 

1. Kĩ năng tự nhận thức 

- Tự nhận thức là tự mình nhìn nhận, tự đánh giá về bản thân. Kĩ năng tự nhận thức là 

khả năng con người hiểu về chính bản thân mình, như cơ thể, tư tưởng, các mối quan 

hệ xã hội của bản thân; biết nhìn nhận, đánh giá đúng về tiềm năng, tình cảm, sở thích, 

thói quen, điểm mạnh, điểm yếu,…của bản thân mình; quan tâm và luôn ý thức được 

mình đang làm gì, kể cả nhận ra lúc bản thân đang cảm thấy căng thẳng.  

- Tự nhận thức là một KNS rất cơ bản của con người, là nền tảng để con người giao 

tiếp, ứng xử phù hợp và hiệu quả với người khác cũng như để có thể cảm thông được 

với người khác. Ngoài ra, có hiểu đúng về mình, con người mới có thể có những quyết 

định, những sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với khả năng của bản thân, với điều kiện 

thực tế và yêu cầu xã hội. Ngược lại, đánh giá không đúng về bản thân có thể dẫn con 

người đến những hạn chế, sai lầm, thất bại trong cuộc sống và trong giao tiếp với người 

khác. Để tự nhận thức đúng về bản thân cần phải được trải nghiệm qua thực tế, đặc biệt 

là giao tiếp với người khác.  

2. Kĩ năng xác định giá trị 

- Giá trị là những gì con người cho là quan trọng, là có ý nghĩa đối với bản thân mình, 

có tác dụng định hướng cho suy nghĩ, hành động và lối sống của bản thân trong cuộc 

sống. Giá trị có thể là những chuẩn mực đạo đức, những chính kiến, thái độ, và thậm 

chí là thành kiến đối với một điều gì đó… 

-  Giá trị có thể là giá trị vật chất hoặc giá trị tinh thần, có thể thuộc các lĩnh vực văn 

hóa, nghệ thuật, đạo đức, kinh tế,…  

- Mỗi người đều có một hệ thống giá trị riêng. Kĩ năng xác định giá trị là khả năng con 

người hiểu rõ được những giá trị của bản thân mình. Kĩ năng xác định giá trị có ảnh 

hưởng lớn đến quá trình ra quyết định của mỗi người. Kĩ năng này còn giúp người khác 



biết tôn trọng người khác, biết chấp nhận rằng người khác có những giá trị và niềm tin 

khác.  

- Giá trị không phải là bất biến mà có thể thay đổi theo thời gian, theo các giai đoạn 

trưởng thành của con người. Giá trị phụ thuộc vào giáo dục vào nền văn hóa, vào môi 

trường sống, học tập và làm việc của cá nhân.  

3. Kĩ năng kiểm soát cảm xúc  

- Kiểm soát cảm xúc là khả năng con người nhận thức rõ cảm xúc của mình trong một 

tình hống nào đó và hiểu được ảnh hưởng của cảm xúc đối với bản thân và đối với người 

khác thế nào, đồng thời biết cách điều chỉnh và thể hiện cảm xúc một các phù hợp. Kĩ 

năng xử lý cảm xúc còn có nhiều tên gọi khác như: xử lý cảm xúc , kiềm chế cảm xúc, 

làm chủ cảm xúc, quản lí cảm xúc. 

-  Một người biết kiểm soát cảm xúc thì sẽ góp phần giảm căng thẳng giúp giao tiếp và 

thương lượng hiệu quả hơn, giải quyết mâu thuẫn một cách hài hòa và mang tính xây 

dựng hơn, giúp ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt hơn.  

- Kĩ năng quản lý cảm xúc cần sự kết hợp với kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng ứng xử với 

người khác và kĩ năng ứng phó với căng thẳng, đồng thời góp phần củng cố các kĩ năng 

này.  

4. Kĩ năng ứng phó với căng thẳng.  

- Trong cuộc sống hàng ngày, con người thường gặp những tình huống gây căng thẳng 

cho bản thân. Tuy nhiên, có những tình huống có thể gây căng thẳng cho người này 

nhưng lại không gây căng thẳng cho người khác và ngược lại.  

- Khi bị căng thẳng mỗi người có tâm trạng, cảm xúc khác nhau: cũng có khi là những 

cảm xúc tích cực nhưng thường là những cảm xúc tiêu cực gây ảnh hưởng không tốt 

đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Ở một mức độ nào đó, khi một cá 

nhân có khả năng đương đầu với căng thẳng thì đó có thể là một tác động tích cực, tạo 

sức ép buộc cá nhân đó phải tập trung vào công việc của mình, bứt phá thành công. 

Nhưng mặt khác, sự căng thẳng còn có một sức mạnh hủy diệt cuộc sống cá nhân nếu 

căng thẳng đó quá lớn, kéo dài và giải tỏa nổi.  



- Khi bị căng thẳng, tùy từng tình huống, mỗi người có thể có cách ứng phó khác nhau. 

Cách ứng phó tích cực hay tiêu cực khi căng thẳng phụ thuộc vào cách suy nghĩ tích 

cực hay tiêu cực của cá nhân trong tình huống đó.  

- Kĩ năng ứng phó với căng thẳng là khả năng con người bình tĩnh, sẵn sàng đón nhận 

những tình huống căng thẳng như là một phần tất yếu của cuộc sống, là khả năng nhận 

biết sự căng thẳng, hiểu được nguyên nhân, hậu quả của căng thẳng, cũng như biết cách 

suy nghĩ và ứng phó một cách tích cực khi bị căng thẳng. 

- Chúng ta cũng có thể hạn chế những tình huống căng thẳng bằng cách sống và làm 

việc điều dộ, có kế hoạch, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, sống vui vẻ, chan 

hòa, tránh gây mâu thuẫn không cần thiết với mọi người xunh quanh, không đặt ra cho 

mình những mục tiêu quá cao so với điều kiện và khả năng của bản thân,…  

- Kĩ năng ứng phó với căng thẳng rất quan trọng, giúp con người:  

+ Biết suy nghĩ và ứng phó một cách tích cực khi căng thẳng.  

+ Duy trì được trạng thái cân bằng, không làm tổn hại sức khỏe thể chất và tinh thần 

của bản thân,…  

+ Kĩ năng ứng phó với căng thẳng rất quan trọng, giúp con người: 

+ Biết suy nghĩ và ứng phó một cách tích cực khi căng thẳng. 

+ Duy trì được trạng thái cân bằng, không làm tổn hại sức khỏe thể chất và tinh thần 

của bản thân. 

+ Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh.  

- Kĩ năng ứng phó với căng thẳng có được nhờ sự kết hơp của các KNS khác như: kĩ 

năng tự nhận thức, kĩ năng xử lý cảm xúc, kĩ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo, kĩ năng 

tìm kiếm sự giúp đỡ và kĩ năng giải quyết vấn đề. 

 5. Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ 

- Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta gặp những vấn đề, tình huống phải cần đến sự hỗ 

trợ, giúp đỡ của những người khác. Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ bao gồm các yếu tố sau:  



+ Ý thức được nhu cầu cần giúp đỡ.  

+ Biết xác định được những địa chỉ đáng tin cậy.   

+Tự tin và biết tìm đến các địa chỉ đó.  

+ Biết bày tỏ nhu cầu cần giúp đỡ một cách phù hợp. Khi tìm đến các địa chỉ cần hỗ trợ, 

chúng ta cần:  

+ Cư xử đúng mực và tự tin.  

+ Cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, ngắn gọn.  

+ Giữ bình tĩnh khi gặp sự cố đối xử thiếu thiện chí. Nếu vẫn cần sự hỗ trợ của người 

thiếu thiện chí, cố gắng tỏ ra bình thường, kiên nhẫn nhưng không sợ hãi. 

+ Nếu bị cự tuyệt, đừng nản chí, hãy kiên trì tìm kiếm sự hỗ trợ từ các địa chỉ khác, 

người khác.  

- Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ giúp chúng ta có thể nhận được những lời khuyên, 

sự can thiệp cần thiết để tháo gỡ, giải quyết những vấn đề khó khăn, giảm bớt được 

căng thẳng tâm lý do bị dồn nén cảm xúc. Biết tìm kiếm sự giúp đỡ kịp thời sẽ giúp cá 

nhân không cảm thấy đơn độc, bi quan, và trong nhiều trường hợp, giúp chúng ta có cái 

nhìn mới và hướng đi mới.  

- Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ rất cần thiết để giải quyết vấn đề, giải quyết mâu 

thuẫn và ứng phó với căng thẳng. Đồng thời để phát huy hiệu quả của kĩ năng này, cần 

kĩ năng lắng nghe, khả năng phân tích thấu đáo ý kiến tư vấn, kĩ năng ra quyết định lựa 

chọn cách giải quyết tối ưu sau khi được tư vấn. 

 6. Kĩ năng thể hiện sự tự tin. 

- Tự tin là có niềm tin vào bản thân; tự hài lòng với bản thân; tin rằng mình có thể trở 

thành một người có ích và tích cực, có niềm tin về tương lai, cảm thấy có nghị lực để 

hoàn thành các nhiệm vụ.  

- Kĩ năng thể hiện sự tự tin giúp cá nhân giao tiếp hiệu quả hơn, mạnh dạn bày tỏ suy 

nghĩ và ý kiến của mình, quyết đoán trong việc ra quyết định và giải quyết vấn đề, thể 



hiện sự kiên định, đồng thời cũng giúp người đó có suy nghĩ tích cực và lạc quan trong 

cuộc sống.  

- Kĩ năng thể hiện sự tự tin là yếu tố cần thiết trong giao tiếp, thương lượng, ra quyết 

định, đảm nhận trách nhiệm.  

7. Kĩ năng giao tiếp. 

-  Kĩ năng giao tiếp là khả năng có thể bày tỏ ý kiến của bản thân theo hình thức nói, 

viết hoặc sử dụng ngôn ngữ cơ thể phù hợp với hoàn cảnh và văn hóa, đồng thời biết 

lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác ngay cả khi bất đồng quan điểm. Bày tỏ ý kiến 

bao gồm cả bày tỏ về suy nghĩ, ý tưởng, nhu cầu, mong muốn và cảm xúc, đồng thời 

nhờ sự giúp đỡ và sự tư vấn cần thiết. 

- Kĩ năng giao tiếp giúp con người biết đánh giá tình huống giao tiếp và điều chỉnh cách 

giao tiếp một cách phù hợp, hiệu quả, cởi mở bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc nhưng không 

làm hại gây tổn thương cho người khác. Kĩ năng này giúp chúng ta có mối quan hệ tích 

cực với người khác, bao gồm biết gìn giữ mối quan hệ tích cực với các thành viên trong 

gia đình- nguồn hỗ trợ quan trọng cho mỗi chúng ta, đồng thời biết cách xây dựng mối 

quan hệ với bạn bè mới và đây là yếu tố rất quan trọng đối với niềm vui cuộc sống. Kĩ 

năng này cũng giúp kết thúc các mối quan hệ khi cần thiết một cách xây dựng.  

- Kĩ năng giao tiếp là yếu tố cần thiết cho nhiều kĩ năng khác như bày tỏ sự cảm thông, 

thương lượng, hợp tác, tìm kiếm sự giúp đỡ, giải quyết mâu thuẫn, kiếm soát cảm xúc. 

Người có kĩ năng giao tiếp tốt biết dung hòa đối với mong đợi của những người khác, 

có cách ứng xử khi làm việc cùng và ở cùng với những người khác trong một môi trường 

tập thể, quan tâm đến những điều người khác quan tâm và giúp họ có thể đạt được 

những điều họ mong muốn một cách chính đáng.  

8. Kĩ năng lắng nghe tích cực. 

- Lắng nghe tích cực là một phần quan trọng của kĩ năng giao tiếp. Người có kĩ năng 

lắng nghe tích cực biết thể hiện sự tập trung chú ý và thể hiện sự quan tâm lắng nghe ý 

kiến hoặc phần trình bày của người khác (bằng các cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nét mặt, 



nụ cười), biết cho ý kiến phản hồi mà không vội đánh giá, đồng thời có đối đáp hợp lí 

trong quá trình giao tiếp.  

- Người có kĩ năng lắng nghe tích cực thường được nhìn nhận là biết tôn trọng và quan 

tâm đến ý kiến của người khác, nhờ đó làm cho việc giao tiếp, thương lượng và hợp tác 

của họ hiệu quả hơn. Lắng nghe tích cực cũng góp phần giải quyết mâu thuẫn một cách 

hài hòa và xây dựng.  

- Kĩ năng lắng nghe tích cực có quan hệ mật thiết với các kĩ năng giao tiếp, thương 

lượng, hợp tác, kiềm chế cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn.  

9. Kĩ năng thể hiện sự cảm thông. 

- Thể hiện sự cảm thông là khả năng có thể hình dung và đặt mình trong hoàn cảnh của 

người khác, giúp chúng ta hiểu và chấp nhận người khác vốn là những người rất khác 

mình, qua đó chúng ta có thể hiểu rõ cảm xúc và tình cảm của người khác và cảm thông 

với hoàn cảnh hoặc nhu cầu của họ. 

- Kĩ năng này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiệu quả giao tiếp và ứng xử 

với người khác; cải thiện các mối quan hệ giao tiếp xã hội, đặc biệt trong bối cảnh đa 

văn hóa, đa sắc tộc. Kĩ năng thể hiện sự cảm thông cũng giúp khuyến khích thái độ quan 

tâm và hành vi thân thiện, gần gũi với những người cần sự giúp đỡ. 

- Kĩ năng thể hiện sự cảm thông được dựa trên kĩ năng tự nhận thức và kĩ năng xác định 

giá trị, đồng thời là yếu tố cần thiết trong kĩ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, giải quyết 

mâu thuẫn, thương lượng, kiên định và kiềm chế cảm xúc.  

10. Kĩ năng thương lượng.  

- Thương lượng là khả năng trình bày, suy nghĩ, phân tích và giải thích, đồng thời có 

thảo luận để đạt được một sự điều chỉnh và thống nhất về cách suy nghĩ, cách làm hoặc 

một vấn đề gì đó.  

- Kĩ năng thương lượng bao gồm nhiều yếu tố của kĩ năng giao tiếp như lắng nghe, bày 

tỏ suy nghĩ và một phần quan trọng của giải quyết vấn đề và giải quyết mâu thuẫn. Một 

người có kĩ năng thương lượng tốt sẽ giúp giải quyết vấn đề hiệu quả, giả quyết mâu 

thuẫn một cách xây dựng và có lợi cho tất cả các bên.  



- Kĩ năng thương lượng có liên quan đến sự tự tin, tính kiên định, sự cảm thông, tư duy 

sáng tạo, kĩ năng hợp tác và khả năng thỏa hiệp những vấn đề không có tính nguyên tắc 

của bản thân.  

11. Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn. 

-  Mâu thuẫn là những xung đột, tranh cãi, bất đồng, bất bình với một hay nhiều người 

về một vấn đề nào đó.  

- Mâu thuẫn trong cuộc sống hết sức đa dạng thường bắt nguồn từ sự khác nhau về quan 

điểm, chính kiến, lối sống, tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa,…Mâu thuẫn thường có ảnh 

hưởng tiêu cực tới những mối quan hệ của các bên.  

- Có nhiều cách giải quyết mâu thuẫn. Mỗi người sẽ có cách giải quyết mâu thuẫn riêng 

tùy thuộc vào vốn hiểu biết, quan niệm, văn hóa và cách ứng xử cũng như khả năng 

phân tích tìm hiểu nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn.  

- Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn là khả năng con người nhận thức được nguyên nhân nảy 

sinh mâu thuẫn và giải quyết những mâu thuẫn đó với thái độ tích cực, không dùng bạo 

lực, thỏa mãn được nhu cầu và quyền lợi các bên và giải quyết cả mối quan hệ giữa các 

bên một cách hòa bình.  

- Yêu cầu trước hết của kĩ năng giải quyết mâu thuẫn là phải luôn kiềm chế cảm xúc, 

tránh bị kích động, nóng vội, giữ bình tĩnh trước mọi sự việc để tìm ra nguyên nhân nảy 

sinh mâu thuẫn cũng như tìm ra cách giải quyết tốt nhất.  

- Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn là một dạng đặc biệt của kĩ năng giải quyết vấn đề. Kĩ 

năng giải quyết mâu thuẫn cần được sử dụng kết hợp với nhiều kĩ năng liên quan khác 

như: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng ra quyết 

định…  

12. Kĩ năng hợp tác.  

- Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, 

một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.  



- Kĩ năng hợp tác là khả năng cá nhân biết chia sẻ trách nhiệm, biết cam kết và cùng 

làm việc có hiêu quả với những thành viên khác trong nhóm.  

- Biểu hiện của người có kĩ năng hợp tác:  

+ Tôn trọng mục đích, mục tiêu hoạt động chung của nhóm; tôn trọng những quyết định 

chung, những điều đã cam kết.  

+ Biết giao tiếp hiệu quả, tôn trọng, đoàn kết và cảm thông, chia sẻ với các thành viên 

khác trong nhóm. 

+ Biết bày tỏ ý kiến, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm. Đồng thời biết 

lắng nghe, tôn trọng, xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi người trong nhóm.  

+ Nỗ lực phát huy năng lực, sở trường của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được 

phân công. Đồng thời biết hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên khác trong quá trình hoạt động.  

+ biết cùng cả nhóm đồng cam cộng khổ vượt qua những khó khăn, vướng mắc để hoàn 

thành mục đích, mục tiêu hoạt động chung.  

+ Có trách nhiệm về những thành công hay thất bại của nhóm, về những sản phẩm do 

nhóm tạo ra. Có kĩ năng hợp tác là một yêu cầu quan trọng đối với người công dân trong 

một xã hội hiện đại, bởi vì:  

+ Mỗi người đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng. Sự hợp tác trong công việc 

giúp mọi người hỗ trợ, bổ sung cho nhau, tạo nên sức mạnh trí tuệ, tinh thần và thể chất, 

vượt qua khó khăn, đem lại chất lượng và hiệu quả cao hơn cho công việc chung.  

+ Trong xã hội hiện đại, lợi ích của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều phụ thuộc vào 

nhau, ràng buộc lẫn nhau; mỗi người như một cái chi tiết của một cỗ máy lớn, phải vận 

hành đồng bộ, nhịp nhàng, không thể hành động đơn lẻ.  

+ Kĩ năng hợp tác còn giúp cá nhân sống hài hòa và tránh xung đột trong quan hệ với 

người khác.  

- Để có được sự hợp tác hiệu quả, chúng ta cần vận dụng tốt nhiều KNS khác như: tự 

nhận thức, xác định giá trị, giao tiếp, thể hiện sự cảm thông, đảm nhận trách nhiệm, ra 

quyết định, giải quyết mâu thuẫn, kiên định, ứng phó với căng thẳng…  



13. Kĩ năng tư duy phê phán. 

-  Kĩ năng tư duy phê phán là khả năng phân tích một cách khách quan và toàn diện các 

vấn đề, sự vật, hiện tượng…xảy ra. Để phân tích một cách có phê phán, con người cần: 

-  Sắp xếp các thông tin thu thập được theo từng nội dung và một cách hệ thống. 

+  Thu thập thông tin về vấn đề, sự vật, hiện tượng…đó từ nhiều nguồn khác nhau.  

+ Phân tích, so sánh, đối chiếu, lí giải các thông tin thu thập được, đặc biệt là các thông 

tin trái chiều.  

+ Xác định bản chất vấn đề, tình huống, sự vật, hiện tượng…là gì?  

+ Nhận định về những mặt tích cực, hạn chế của vấn đề, tình huống, sự vật, hiện 

tượng,….đó, xem xét một cách thấu đáo, sâu sắc và có hệ thống.  

- Kĩ năng tư duy phê phán rất cần thiết để con người có thể đưa ra được những quyết 

định, những tình huống phù hợp. Nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà con 

người luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề gay cấn của cuộc sống, luôn phải xử lý nhiều 

nguồn thông tin đa dạng, phức tạp…thì kĩ năng tư duy phê phán càng trở lên quan trọng 

đối với mỗi cá nhân. 

- Kĩ năng tư duy phê phán phụ thuộc vào hệ thốn giá trị cá nhân. Một người có được kĩ 

năng tư duy phê phán tốt khi biết phối hợp nhịp nhàng với kĩ năng tự nhận thức và kĩ 

năng xác định giá trị.  

14. Kĩ năng tư duy sáng tạo.  

- Tư duy sáng tạo là khả năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề theo một cách mới, với ý 

tưởng mới, theo phương thức mới, cách sắp xếp và tổ chức mới; là khả năng khám phá 

và kết nối mối quan hệ giữa các khái niệm, ý tưởng, quan niệm, sự việc; độc lập trong 

suy nghĩ.  

- Kĩ năng tư duy sáng tạo giúp con người tư duy năng động với nhiều sáng kiến và óc 

tưởng tượng; biết cách phán đoán và thích nghi; có tầm nhìn và khả năng suy nghĩ rộng 

hơn các người khác, không bị bó hẹp vào kinh nghiệm trực tiếp đang trải qua; tư duy 

minh mẫn và khác biệt.  



- Tư duy sáng tạo là một KNS quan trọng bởi vì trong cuộc sống con người thường 

xuyên bị đặt vào những hoàn cảnh bất ngờ hoặc ngẫu nhiên xảy ra. Khi gặp những hoàn 

cảnh như vậy đòi hỏi chúng ta phải có tư duy sáng tạo để có thể ứng phó một cách linh 

hoạt và phù hợp.  

- Khi một người biết kết hợp tốt giữa kĩ năng tư duy phê phán và tư duy sáng tạo thì 

năng lực tư duy của người ấy càng được tăng cường và sẽ giúp ích rất nhiều cho bản 

thân trong việc giải quyết vấn đề một cách thuận lợi và phù hợp nhất.  

15. Kĩ năng ra quyết định. 

- Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn phải đối mặt với những tình huống, những 

vấn đề cần giả quyết buộc chúng ta phải lực chọn, đưa ra quyết định hành động.  

- Kĩ năng ra quyết định là khả năng của cá nhân biết quyết định lựa chọn phương án tối 

ưu để giải quyết vấn đề hoặc tình huống gặp phải trong cuộc sống một cách kịp thời.  

- Mỗi cá nhân phải tự mình ra quyết định cho bản thân; không nên trông chờ, phụ thuộc 

vào người khác; mặc dù có thể tham khảo ý kiến của những người tin cậy trước khi ra 

quyết định.  

- Để đưa ra quyết định phù hợp chúng ta cần:  

+ Xác định vấn đề hoặc tình huống mà chúng ta đang gặp phải.  

+ Thu thập thông tin hoặc vấn đề về tình huống đó.  

+ Liệt kê các cách giải quyết vấn đề/ tình huống đã có.  

+ Hình dung đây đủ về kết quả sẽ xảy ra nếu chúng ta lựa chọn mỗi phương án giải 

quyết.  

+ Xem xét về suy nghĩ và cảm xúc của bản thân nếu giải quyết theo từng phương án đó.  

+ So sánh giữa các phương án để quyết định lựa chọn phương án tối ưu.  

+ Kĩ năng ra quyết định rất cần thiết trong cuộc sống, giúp cho con người có được sự 

lựa chọn phù hợp và kịp thời, đem lại thành công trong cuộc sống. Ngược lại, nếu khôn 

có kĩ năng ra quyết định, con người ta có thể có những quyết định sai lầm hoặc chậm 



trễ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ, đến công việc và tương lai cuộc sống 

của bản thân; đồng thời còn có thể làm ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè và những người 

có liên quan.  

+ Để ra được quyết định một cách phù hợp, cần phối hợp với những KNS khác như: kĩ 

năng tự nhận thức, kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng thu thập thông tin, kĩ năng tư duy 

phê phán, kĩ năng tư duy sáng tạo…  

+ Kĩ năng ra quyết định là phần rất quan trọng của kĩ năng giải quyết vấn đề.  

16. Kĩ năng giải quyết vấn đề.  

- Kĩ năng giải quyết vấn đề là khả năng của cá nhân biết quyết định lựa chọn phương 

án tối ưu và hành động theo phương án đã chọn để giải quyết vấn đề hoặc tình huống 

gặp phải trong cuộc sống. Giải quyết vấn đề có liên quan tới kĩ năng ra quyết định và 

cần nhiều KNS khác như: Giao tiếp, xác định giá trị, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, 

tìm kiếm sự hỗ trợ, kiên định… 

- Để giải quyết vấn đề có hiệu quả, chúng ta cần:  

+ Xác định rõ vấn đề hoặc tình huống đang gặp phải, kể cả tìm kiếm thông tin cần thiết. 

- Liệt kê các cách giải quyết vấn đề/ tình huống đã có.  

+ Hình dung đầy đủ về kết quả xảy ra nếu ta lựa chọn phương án giả quyết nào đó.  

+ Xem xét về suy nghĩ và cảm xúc của bản thân nếu thực hiện phương án giải quyết đó.  

+ So sánh các phương án để đưa ra quyết định cuối cùng.  

+ Hành động theo quyết định đã lựa chọn.  

+ Kiểm định lại kết quả để rút kinh nghiệm cho những lần quyết định và giải quyết vấn 

đề sau. Cũng như kĩ năng ra quyết định, kĩ năng giải quyết vấn đề rất quan trọng, giúp 

con người có thể ứng phó tích cực và hiệu quả trước những vấn đề, tình huống của cuộc 

sống. 

 17. Kĩ năng kiên định. 



- Kĩ năng kiên định là khả năng con người nhận thức được những gì mình muốn và lí 

do dẫn đến sự mong muốn đó. Kiên định còn là khả năng tiến hành các bước cần thiết 

để đạt được những gì mình muốn trong những hoàn cảnh cụ thể, dung hòa được giữa 

quyền, nhu cầu của mình với quyền, nhu cầu của người khác.  

- Kiên định khác với hiếu thắng, nghĩa là luôn chỉ nghĩ đến quyền và nhu cầu của bản 

thân, bằng mọi cách để thỏa mãn nhu cầu của mình, không quan tâm đến quyền và nhu 

cầu của người khác.  

- Thể hiện tính kiên định trong mọi hoàn cảnh là cần thiết song cần có cách thức khác 

nhau để thể hiện sự kiên định đối với từng đối tượng khác nhau.  

- Khi cần kiên định trước một tình huống/ vấn đề, chúng ta cần:  

+ Nhận thức được cảm xúc của bản thân.  

+ Phân tích, phê phán hành vi của đối tượng.  

+ Khẳng định ý muốn của bản thân bằng cách thể hiện thái độ, lời nói và hành động 

mang tính tích cực, mềm dẻo, linh hoạt và tự tin.  

- Kĩ năng kiên định sẽ giúp chúng ta tự bảo vệ được chính kiến, quan điểm, thái độ và 

những quyết định của bản thân, đứng vững trước những áp lực tiêu cực của những người 

xung quanh. Ngược lại, nếu không có kĩ năng kiên định, con người sẽ bị mất tự chủ, bị 

xúc phạm, mất lòng tin, luôn bị người khác điều khiển hoặc luôn cảm thấy tức giận và 

thất vọng. Kĩ năng kiên định giúp cá nhân giải quyết vấn đề và thương lượng có hiệu 

quả.  

- Để có kĩ năng kiên định, con người cần xác định được các giá trị của bản thân, đồng 

thời phải kết hợp tốt với kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng thể hiện sự tự tin và kĩ năng giao 

tiếp.  

18. Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.  

- Đảm nhận trách nhiệm là khả năng con người thể hiện sự tự tin, chủ động và ý thức 

cùng chia sẻ công việc với các thành viên khác trong nhóm. Khi đảm nhận trách nhiệm, 



cần dựa trên những điểm mạnh, tiềm năng của bản thân, đồng thời tìm kiếm thêm sự 

giúp đỡ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.  

- Khi các thành viên trong nhóm có kĩ năng đảm nhận trách nhiệm sẽ tạo được một 

không khí hợp tác tích cực và xây dựng trong nhóm, giúp giải quyết vấn đề, đạt được 

mục tiêu chung của cả nhóm, đồng thời tạo sự thỏa mãn và thăng tiến cho mỗi thành 

viên.  

- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm có liên quan đến kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng thể hiện 

sự cảm thông, kĩ năng hợp tác và kĩ năng giải quyết vấn đề.  

19. Kĩ năng đạt mục tiêu.  

- Mục tiêu là cái đích mà chúng ta muốn đạt tới trong một khoảng thời gian hoặc một 

công việc nào đó. Mục tiêu có thể về nhận thức, hành vi hoặc thái độ.  

- Kĩ năng đặt mục tiêu là khả năng của con người biết đề ra mục tiêu cho bản thân trong 

cuộc sống cũng như lập kế hoạch để thực hiện được mục tiêu đó.  

- Muc tiêu có thể được đặt ra trong một khoảng thời gian ngắn, như một ngày, một tuần 

(mục tiêu ngắn hạn). Mục tiêu cũng có thể cho một thời gian dài như một năm hoặc 

nhiều năm (mục tiêu dài hạn).  

- Kĩ năng đặt mục tiêu giúp chúng ta sống có mục đích, có kế hoạch và có khả năng 

thực hiện được mục tiêu của mình.  

- Muốn cho một mục tiêu có thực hiện thành công thì phải lưu ý đến những yêu cầu sau:  

+ Mục tiêu phải được thể hiện bằng những ngôn từ cụ thể; trả lời được những câu hỏi 

như: Ai? Thực hiện cái gì? Trong thời gian bao lâu? Thời điểm hoàn thành mục tiêu là 

khi nào?  

+ Khi viết mục tiêu, cần trách sử dụng các từ chung chung, tốt nhất là đề ra những việc 

cụ thể, có thể lượng hóa được.  

+ Muc tiêu đặt ra cần phải thực tế và có thể thực hiện được; không nên đặt ra những 

mục tiêu quá khó so với khả năng và điều kiện của bản thân.  



+ Xác định được những công việc, những biện pháp cụ thể cần thực hiện để đạt được 

mục tiêu.  

+ Xác định được những thuận lợi đã có, những địa chỉ có thể hỗ trợ về từng mặt.  

+ Xác định được những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình thực hiện mục tiêu và 

các biện pháp cần phải làm để vượt qua những khó khăn đó.  

+ Có thể chia nhỏ mục tiêu theo từng mốc thời gian thực hiện.  

- Kĩ năng đặt mục tiêu được dựa trên kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng tư duy sáng tạo, kĩ 

năng giải quyết vấn đề, kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ,…  

20. Kĩ năng quản lý thời gian.  

- Kĩ năng quản lý thời gian là khả năng con người biết sắp xếp các công việc theo thứ 

tự ưu tiên, biết tập trung vào giải quyết công việc trọng tâm trong một thời gian nhất 

định.  

- Kĩ năng này rất cần thiết cho việc giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, đặt mục tiêu và đạt 

được mục tiêu đó; đồng thời giúp con người tránh được căng thẳng do áp lực công việc.  

- Quản lý thời gian là một trong những kĩ năng quan trọng trong nhóm kĩ năng làm chủ 

bản thân. Quản lý thời gian tốt góp phần rất quan trọng vào sự thành công của cá nhân 

và của nhóm.  

21. Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin.  

- Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin là một 

KNS quan trọng giúp con người có thể có được những thông tin cần thiết một cách đầy 

đủ, khách quan, chính xác, kịp thời.  

- Để tìm kiếm và xử lý thông tin chúng ta cần:  

+ Xác định rõ chủ đề mà mình cần tìm kiếm thông tin là chủ đề gì.  

+ Xác định các loại thông tin về chủ đề mà mình cần phải tìm kiếm là gì.  



+ Xác định các nguồn/ các địa chỉ tin cậy có thể cung cấp những loại thông tin đó ( ví 

dụ: sách, báo, mạng internet, cán bộ các cơ quan/ tổ chức có liên quan, bạn bè, người 

quen…)  

+ Lập kế hoạch thời gian và liên hệ trước với những người có liên quan đến việc cung 

cấp thông tin, nếu có. 

 + Chuẩn bị giấy tờ, phương tiện, bộ công cụ để thu thập thông tin (ví dụ: máy tính, máy 

ghi âm, phiếu hỏi, bộ câu hỏi phỏng vấn,…), nếu cần thiết.  

+ Tiến hành thu thập thông tin theo kế hoạch đã xây dựng.  

+ Sắp xếp các thông tin thu thập được theo từng nội dung và một cách hệ thống.  

+ Phân tích, so sánh, đối chiếu, lí giải các thông tin thu thập được, đặc biệt là các thông 

tin trái chiều; xem xét một cách toàn diện, thấu đáo, sâu sắc và có hệ thống các thông 

tin đó.  

+ Viết báo cáo, nếu được yêu cầu.  

+ Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin cần kết hợp với kĩ năng tư duy phê phán và kỹ 

năng tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ.  


