
Những kỹ năng 5 C: Ở nhà

 Diễn tả những ý tưởng một cách rõ ràng và dùng
những kỹ năng lắng nghe chủ động
Dựa trên người nghe mà truyền đạt một cách khác
Dùng những nguồn lực (áp phích, hình ảnh, đạo cụ)
để hỗ trợ

Những người truyền đạt …

Làm việc chung với người khác và học hỏi để giải
quyết vấn đề, đạt được mục tiêu, và hoàn tất những
công việc như một toán
 Bày tỏ sự tôn trọng đối với những quan điểm khác
nhau
Sẳn sàng chấp nhận những ý tưởng mới và học
cách thỏa hiệp

Những người cộng tác …

Đưa ra những ý tưởng mới và/hoặc phát huy
những ý tưởng có sẵn
Nêu ra những thắc mắc, suy nghĩ một cách linh
hoạt, và học hỏi từ thí nghiệm
Dùng những cách thức mới để giải quyết những
vấn đề khó khăn trong cuộc sống

Những người sáng tạo …

Làm việc để giúp cho cộng đồng (địa phương, khu vực,
toàn cầu)
Cho người khác biết về những vấn đề hoặc những thông
tin quan trọng
Dùng những nguồn lực
Làm việc để giái quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc
sống

Những người đóng góp …

Phân tích, nêu nghi vấn và gộp lại những ý tưởng
Đánh giá thông tin
Suy luận để đi đến kết luận
Thiết lập những mô thức và những sự liên kết
Giải quyết vấn đề

Những người có tư duy phản biện…
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Hỏi về thời gian ở trường của con quý vị:
Hôm nay điều gì làm cho con cảm thấy sung sướng nhất?
Hôm nay có điều gì làm cho con cảm thấy hãnh diện?
Hôm nay con có gặp thách thức nào không?

Bắt đầu viết nhật ký gia đình:
Như một gia đình hoặc cho riêng từng người, hãy viết hoặc vẽ
về những gì xảy ra trong ngày của mình rồi chia sẻ những
điều đó với nhau .

Thí dụ:

Hãy nói với nhau về vấn đề thỏa hiệp là gì
Những người trong gia đình thay phiên nhau quyết
định về vấn đề ăn món gì, chơi trò chơi nào, v.v.
Hãy nêu rõ những ví dụ về trường hợp đôi bên "đồng ý
là có bất đồng" (agree to disagree) với sự tôn trọng

Thí dụ:

Làm ra một trò chơi mới để chơi
Hãy nghĩ về một phát minh hữu ích cho gia đình quý
vị. Bảo con quý vị vẽ ra hoặc làm ra phát minh đó
Hỏi con quý vị phải chăng có nhiều hơn một cách để
giải quyết một vấn đề mà gia đình quý vị có thể có

Thí dụ:

Hãy tìm những sự kiện cộng đồng đang diễn ra và
bàn với con quý vị về vấn đề nó có thể làm gì để giúp
một tay cho những sự kiện đó
Làm việc với con quý vị để tìm ra những cách mà nó
có thể làm để giúp đỡ những việc trong nhà và/hoặc
giúp cho những người khác trong gia đình

Thí dụ:

Giải thích cho con quý vị biết về sự suy nghĩ của quý vị
đối với một vấn đề
Nêu ra những câu hỏi về thế giới xung quanh ("Tại sao
cây rụng lá?" "Cầu vồng do đâu mà có?)
Để cho con quý vị có thời giờ tự mình giải quyết một vấn
đề trước khi quý vị giúp nó 

Thí dụ:
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