
 

Chuyên đề kĩ năng sống 

KĨ NĂNG THỂ HIỆN BẢN THÂN 
                                                                  Vũ Thị Lan – Giáo viên Ngữ văn 

     Có ai đó đã từng nói rằng: Con người sinh ra không phải để tan biến như hạt cát 

vô danh, mà để lưu dấu chân trên mặt đất và trong tim mọi người. Việc thể hiện bản 

thân do vậy là một nhu cầu chính đáng của mỗi con người và các bạn còn đang ngồi 

trên ghế nhà trường cũng không là ngoại lệ. Chính vì vậy, chiều ngày 24/12/2020 

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đã tổ chức giảng dạy kĩ năng sống đối 

với học sinh khối 10 với chủ đề Kĩ năng thể hiện bản thân. Từ đó các em học sinh 

sẽ nhận ra rằng, mỗi người sẽ có cách thể hiện bản thân khác nhau và bên cạnh sự 

thể hiện bản thân tích cực cũng còn tồn tại những cách thể hiện bản thân tiêu cực.  

 

 
     Vậy làm thế nào để thể hiện bản thân mình một cách phù hợp và tích cực? Đó 

chính là mục đích cuối cùng của chủ đề kĩ năng sống mà các em được học. 

     Trước hết ta nên hiểu Thể hiện bản thân là một chuỗi hành động do con người 

tạo ra hay học hỏi của một ai đó nhằm khẳng định và cho thấy những đặc điểm nổi 

bật của bản thân mình, gây ấn tượng mạnh đối với mọi người xung quanh. 

     Giới trẻ vốn tràn trề năng lượng sống, luôn thích thể hiện mình. Đối với các bạn 

học sinh THPT cũng đang ở lứa tuổi hình thành nhân cách sống, phong cách sống 

cho bản thân mình. Đặc biệt là các bạn chuyển cấp tiếp cận với một môi trường mới, 

kiến thức mới, thầy cô và những người bạn mới… các bạn đang rất có nhu cầu được 

thể hiện bản thân.  

Vậy các em đã thể hiện bản thân như thế nào? 



   Chỉ một câu hỏi hỏi nhưng đã có rất nhiều em học sinh ở các lớp tự tin đứng lên 

chia sẻ với thầy cô và các bạn học sinh về cách thể hiện bản thân của chính mình với 

mọi người xung quanh. Và lúc nào thì mỗi cá nhân chúng ra nên thể hiện bản thân 

mình là một câu hỏi rất thú vị đối với các em học sinh. 

 
Học sinh Tiến Dũng 10A7 đứng lên chia sẻ với mọi người 

 
Học sinh Phạm Tiến Đạt lớp 10A5 tự tin trả lời câu hỏi của thầy cô giáo 



   Với một đề tài thú vị này, các bạn rất nhanh chóng hiểu được nội dung vấn đề thể 

hiện bản thân không đơn giản như chúng ta nghĩ, nó có hai mặt tích cực và tiêu cực. 

     Để giúp các em có cách nhìn nhận đúng đắn thế nào là con người tích cực hay 

không tích cực, trong bài giảng thầy cô đã đưa ra một số những gương mặt tiêu biểu 

trong thực tế để các em có cách nhìn nhận đúng đắn về bản thân. 

 
+ Thần đồng Đỗ Nhật Nam: hiếu học, tự tin, viết sách từ khi còn nhỏ, luôn tích cực 

tham gia các hoạt động cộng đồng giúp đỡ trẻ em khuyết tật, làm các công việc thiện 

nguyện. 

+ Hoa hậu H’Hen Niê: Một hoa hậu đến từ miền đất Tây Nguyên mộc mạc, chân 

thật. Không phải chỉ là một hoa hậu, cô còn là một người truyền cảm hứng cho rất 

nhiều người. Cô rất ấn tượng với câu nói: Tôi là một người dân tộc thiểu số, tôi đáng 

lẽ sẽ lấy chồng lúc 14 tuổi nhưng không, tôi chọn giáo dục. Từ con số 0, nay tôi lại 

đứng đây, tôi muốn nói tôi làm được và bạn cũng có thể làm được. 

+ Ca sĩ Thủy Tiên: người phụ nữ sẵn sàng đứng lên kêu gọi ủng hộ đồng bào miền 

Trung. Chị cũng là người trực tiếp đến từng nhà, thăm từng đồng bào gặp khó khăn 

trong đợt thiên tai vừa qua để giúp đỡ. 

   Và tại trường Hồng Đức cũng có nhiều gương mặt thể hiện bản thân rất tích cực 

như bạn Tuấn Cường lớp 4A1, bạn Thành Long 10A2, bạn Quang Tuấn lớp 11A1. 



 
    Song song với những mặt tích cực, thì việc thể hiện mình cũng tồn tại một số mặt 

tiêu cực mà tất cả các bạn đều phải nhìn nhận, ghi nhận và rút kinh nghiệm cho chính 

mình. 

 
Các bạn có một khoảng lặng để tự nhìn nhận những hạn chế của bản thân. 

 

 



 
Các bạn đã rất tích cực trình bày quan điểm cá nhân của mình 

    Sự nhiệt tình, cách xử lí trước tình huống đặt ra có thể thấy các bạn cũng đã và 

đang có nhận thức rất tốt trong việc thể hiện mình. Và ngay sau chuỗi tình huống xử 

lí, các bạn học sinh được thấy trực tiếp những người bạn cùng lớp, đồng lứa, những 

anh chị thể hiện bản thân đầy tự tin với những tiết mục năng khiếu, những trò chơi 

vô cùng sôi động. 

 
Bài hát “Tình anh em” do đôi bạn thân 10A3 thể hiện 

 



 
Giai điệu đầy mới lạ của “Những con đường song song”  

do Đỗ Việt Anh 10A4 trình bày 

 
Tiết mục độc đáo của biệt tài Thành Long 10A2 thông qua hát nhảy 

“Hãy trao cho anh” – Sơn Tùng M-TP 



 
Trò chơi Hiểu ý đồng đội 

 
Tiếp sau đó là trò chơi Đuổi hình bắt chữ (thiên về kiến thức văn học) dành cho tất 

cả các bạn học sinh 

   

 



 
Các bạn rất tự tin thể hiện sự am hiểu về Văn học của mình 

    Nhưng để thể hiện mình một cách tích cực và ghi dấu ấn với người khác đâu phải 

là điều dễ dàng. Vậy làm thế nào để chúng ta phát huy được khả năng đó? Đó là câu 

hỏi không ít của các bạn học sinh còn chưa dám thể hiện mình. Do vậy, giáo viên 

định hướng tới các bạn những cách thể hiện bản thân tích cực đã nhận được sự 

tương tác và quan tâm của không ít bạn học sinh của trường. 

  
  

         Và để khép lại nội dung buổi chuyên đề tất cả các bạn được theo dõi một tiết 

mục rất độc đáo Rap về bản thân do bạn Sĩ Thịnh và Thành Đạt lớp 12B thể hiện. 



 
       Có một câu nói rất hay: Gieo suy nghĩ gặt hành động/ Gieo hành động gặt thói 

quen/ Gieo thói quen gặt tính cách/ Gieo tính cách gặt số phận. Chúng ta thể hiện 

bản thân như thế nào thì sẽ nhận được một kết quả tương ứng. Và sau buổi chuyên 

đề kĩ năng sống Thể hiện bản thân các bạn học sinh khối 10 của trường Hồng Đức 

cũng đã biết nhiều hơn về chính mình và cần phải làm gì để thể hiện mình một cách 

tốt nhất!  


