
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

LEVEL LỚP 3 - 4 LỚP 5 - 6 LỚP 7 - 8 LỚP 9 - 10

LEVEL 1

Khám phá bản sắc cá nhân 
Nhận diện và biết cách xử lý các cảm xúc tiêu 
cực 
Tự tin giới thiệu bản thân 
Chủ động lập thời gian biểu và thực hiện các 
công việc cá nhân
Nhận diện & phòng tránh xâm hại

Khám phá năng lực bản thân 
Nhận diện và quản trị được cảm xúc cá nhân 
Tự tin sử dụng các phi ngôn từ khi thuyết trình 
Thích ứng với môi trường mới 
Chủ động thực hiện các công việc cá nhân & 
tạo dựng các thói quen tốt

Khám phá năng lực bản thân 
Nhận diện và quản trị cảm xúc cá nhân 
Tự tin thuyết trình & sử dụng trang chiếu khi 
thuyết trình 
Lập kế hoạch cá nhân & quản lý thời gian 
Tạo dựng các thói quen tốt trong cuộc sống 

Xác định giá trị bản thân Nhận diện và quản 
trị cảm xúc cá nhân & xử lý được căng thẳng 
Tự tin thuyết trình & kỹ thuật làm trang chiếu 
khi thuyết trình 
Kỹ năng thích ứng với các môi trường mới 
Thiết lập mục tiêu trong cuộc sống 
Chủ động lập kế hoạch & quản lý thời gian

LEVEL 2

Tự tin sử dụng phi ngôn từ khi thuyết trình
Thuyết trình có cấu trúc 3 phần rõ ràng 
Quản lý thời gian hoàn thành các công việc cá 
nhân
Biết cách bảo vệ cảm xúc cá nhân 
Lắng nghe và ứng xử lịch sự

Xây dựng bài thuyết trình với cấu trúc rõ ràng 
Thiết lập mục tiêu trong học tập 
Xây dựng các mối quan hệ mới 
Ứng xử văn minh, lịch sự nơi công cộng 
Có ý thức tự chăm sóc sức khỏe

Thiết lập mục tiêu trong cuộc sống 
Xây dựng tình bạn đẹp & giải quyết các mâu 
thuẫn 
Các phương pháp tự học hiệu quả 
Bảo vệ cảm xúc cá nhân

Lập kế hoạch và triển khai dự án, sự kiện 
Xây dựng các mối quan hệ lành mạnh 
Biết ơn cuộc sống
 Làm việc nhóm hiệu quả với các công cụ 
Tư duy phản biện

LEVEL 3

Ứng xử lịch sự nơi công cộng 
Đoàn kết & lắng nghe tôn trọng 
Sơ cứu và xử lý được các vết thương nhẹ, ngoài 
da.... 
Tự lập tự chăm sóc bản thân 
Phòng chống bắt nạt & bắt cóc

Xây dựng tình bạn đẹp & giải quyết các mâu 
thuẫn 
Kỹ năng học tập hiệu quả 
 An toàn trực tuyến & xử lý trêu chọc bắt nạt 
Biết cách giải quyết vấn đề khi làm việc nhóm

Biết cách giải quyết vấn đề trong các mối 
quan hệ Phòng chống tấn công & an toàn nơi 
công cộng 
An toàn trực tuyến và phòng chống bạo lực 
Tư duy tổng thể khi giải quyết vấn đề 
Lựa chọn & ra quyết định hiệu quả 
Tìm hiểu về nghề nghiệp

Phát triển các mối quan hệ bền vững
 An toàn trực tuyến & phòng chống tấn công 
tình dục 
Quản lý tài chính cá nhân 
Định hướng nghề nghiệp tương lai �


