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CƠ SỞ LÍ LUẬN XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VIỆT NAM
Ngô Công Hoàn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
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Abstract: Personality comprises of three interactive tiers. Outer tier refers to social behaviours,
the following one is linked with characteristics and competencies and the inner core layer refers to
social standards of behaviours. Social behaviors must agree with social norms and standards,
functional and moral principles as well as legal principles and social value standards. Social
behaviours are considered criteria for assessing characteristics of high school students. This article
mentions theoretical foundation to design criteria to assess the characteristics of students.
Keywords: Personality, characteristics, high school student, social behaviours, criteria, assessment.
1. Mở đầu
Để đánh giá phẩm chất học sinh trung học phổ thông
(THPT), phải đưa phẩm chất vào phạm trù nhân cách,
với ý nghĩa đó đánh giá phẩm chất học sinh THPT là
đánh giá phẩm chất nhân cách học sinh THPT. Xây dựng
bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất nhân cách học sinh THPT
Việt Nam, cần làm rõ các khái niệm nhân cách, cấu trúc
nhân cách, phẩm chất nhân cách, hành vi xã hội, các
chuẩn mực hành vi xã hội. Hành vi xã hội như là tiêu chí
đánh giá phẩm chất học sinh THPT Việt Nam.
Bài viết này nêu cơ sở lí luận xây dựng bộ tiêu chí
đánh giá phẩm chất học sinh THPT Việt Nam.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Nhân cách
Có nhiều khái niệm nhân cách khác nhau song theo
quan điểm tâm lí học hoạt động do L.X. Vygotsky khởi
xướng, Rubinxtein, Leonchiev, Ananhiev phát triển thì
quan niệm nhân cách như sau: - Nhân cách bao giờ cũng
gắn liền với một cá nhân cụ thể, thể hiện sự thống nhất
biện chứng giữa những đặc trưng sinh lí và tâm lí, những
đặc điểm cá thể duy nhất với những đặc điểm xã hội mang
tính người. Là sản phẩm phức hợp giữa cái chung, cái
riêng và đơn nhất; - Nhân cách là sản phẩm tích hợp giữa
sự tiến hoá vật chất sự phát triển lịch sử xã hội loài người
với hoạt động tích cực của cá nhân trong nền văn hoá xã
hội để tự sản sinh ra mình ở một giai đoạn phát triển nào
đó của con người; - Con người chỉ trở thành nhân cách
khi thực sự là một chủ thể của các quan hệ xã hội. Do vậy,
khi hoạt động của con người có ý thức, sáng tạo, có đầy
đủ các hình thức phát triển hoạt động trong xã hội, con
người có nhân cách, một thành viên xã hội, một công dân,
một chủ thể có ý thức; - Nhân cách là một sản phẩm tương
đối muộn của sự phát triển lịch sử xã hội và phát sinh cá
thể của con người; - Nhân cách về bản chất là một thực
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thể xã hội tồn tại phát triển trong một thực thể tự nhiên,
có cuộc sống thực gắn liền với hoạt động tích cực trong
các quan hệ xã hội có tiểu sử riêng của mình.
Từ những phân tích trên, có thể hiểu: Nhân cách là
tổng hoà không phải mọi đặc điểm cá thể của con người,
mà chỉ là những đặc điểm nào quy định con người như là
một thành viên xã hội, như là một công dân, một người lao
động, một nhà hoạt động có ý thức. Nói gọn hơn, nhân
cách là toàn bộ những đặc điểm, phẩm chất tâm lí của cá
nhân, quy định giá trị xã hội và hành vi xã hội của nó.
Ở đây, khái niệm nhân cách được định nghĩa theo
cách tiếp cận hoạt động - giá trị và nhân cách như sau:
Nhân cách là một cấu trúc tâm lí phức hợp của cá nhân
được hình thành và phát triển trong các quan hệ xã hội,
tạo nên các hành vi xã hội, các phẩm chất tâm lí, các giá
trị xã hội, quy định bản sắc của cá nhân như một chủ thể
có ý thức hoạt động sáng tạo thúc đẩy xã hội phát triển.
2.1.2. Cấu trúc nhân cách
- Một số quan niệm khác nhau về cấu trúc nhân cách.
Khi nói đến nhân cách, các nhà tâm lí học thường quan tâm
đến cấu trúc tâm lí của nhân cách. Có nhiều cách quan niệm
cấu trúc nhân cách khác nhau. Ví dụ: Quan niệm chính trị
- xã hội nhân cách bao gồm: Đức và tài; Quan niệm giáo
dục nhân cách bao gồm: Đức, Trí, Thể, Mĩ, kĩ năng lao
động; Quan niệm của tâm lí học theo Rubinxtein - Nhân
cách bao gồm nhận thức, đời sống xúc cảm tình cảm, ý chí
và hành động ý chí; Quan điểm của A.G Covaliov nhân
cách bao gồm: Xu hướng, tính cách, năng lực, khí chất.
- Quan niệm phân tầng cấu trúc nhân cách: Với cách
hiểu cấu trúc như trên, trong đề tài này cấu trúc tâm lí
nhân cách bao gồm nhiều lớp, nhiều tầng nhiều thành tố.
Tầng 1: Tầng ngoài cùng của nhân cách là hành vi xã
hội. Hành vi xã hội với các đặc trưng sau: + Trước hết,
hành vi xã hội cũng tuân theo quy luật chung nhất của thế
giới sinh học nghĩa là có kích thích tác động. Tầng sự
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sống, tự nhiên, sinh học tầng bậc thấp nhất, không có kích
thích thì không có hành vi; + Hành vi xã hội hay hành
động xã hội theo T. Parsons trong tác phẩm cấu trúc hành
động xã hội: “thì có các thành phần sau: Người thực hiện
(chủ thể hành động), mục đích, hoàn cảnh (các điều kiện),
định hướng chuẩn mực phản ứng của đối tượng hành
động (của người khác)”; + Hành động xã hội theo Max
Weber nhất thiết phải gắn với một cá nhân và như vậy
phải quan tâm đến tình cảm, suy nghĩ, tư tưởng của cá
nhân. Khi hành động con người tuân theo một quyết định
nội tại, chủ quan, có nội dung rõ ràng, nói cách khác là
hành động có mục đích, có động cơ, có định hướng. Ông
đã xây dựng hệ thống mẫu hành động xã hội trong đó có
4 kiểu như sau: 1) Hành động của con người do cảm xúc
thúc đẩy, hành động mang tính cảm xúc, hành động này
thường mang tính tự phát, khó kiểm soát, khó nghiên cứu;
2) Hành động mang tính truyền thống, thói quen, do tác
động bởi các nền văn hoá khác nhau (văn hoá gia đình,
văn hoá cộng đồng xã hội); 3) Hành động hợp lí về giá trị
hành động có tính định hướng về giá trị (phù hợp với gia
đình, dân tộc, toàn cầu...); 4) Hành động hợp mục đích,
nghĩa là khi hành động phải quyết định xem mình chọn
mục đích nào, mục tiêu nào, phương tiện nào để đạt mục
đích. Xã hội càng phát triển thì con người càng có nhiều
cơ hội lựa chọn phương tiện để đạt mục đích.
Bốn hành động trên có quan hệ tác động qua lại lẫn
nhau, đan xen nhau, tuy nhiên khi nghiên cứu cần chú ý
đến từng hoàn cảnh và giới hạn xác định giữa các loại
hành động với từng nền văn hoá khác nhau.
Tóm lại, có thể hiểu đặc trưng cơ bản của hành vi xã
hội là: - Hành vi có mục đích (có mục tiêu) rõ ràng được
cá nhân xác định, nhận thức, nói một cách khác là hành
động có ý thức có tính định hướng (Hành vi ngôn ngữ,
hành vi nhận thức, hành động cơ bắp, hành động trí tuệ);
- Hành vi có động cơ thúc đẩy (Động cơ theo nghĩa rộng
là động cơ mang tính xã hội - liên quan đến các giá trị xã
hội); - Hành vi xã hội mang tính chuẩn mực xã hội, nghĩa
là hành vi được thực hiện trong những giới hạn xã hội
cho phép (giới hạn thống kê, giới hạn chức danh (chức
năng), giới hạn đạo đức, giới hạn các giá trị xã hội, giới
hạn Luật pháp); - Hành vi: xã hội được đánh giá qua hiệu
quả của nó, đem lại những lợi ích xã hội xác định.
Tầng 2 - gồm nhiều cấu trúc thành phần (phần này
nằm ở giữa): Phần này gồm nhiều thành tố ví dụ như
nhận thức, đời sống xúc cảm và tình cảm, ý chí và các
phẩm chất ý chí. Có thể, là hệ thống thái độ của cá nhân
đối với bản thân, con người, xã hội, tự nhiên, lao động.
Có thể là xu hướng, khí chất, tính cách, năng lực.
Tầng 3. Tầng sâu của cấu trúc nhân cách, tầng trong
cùng (hạt nhân). Tầng sâu của cấu trúc nhân cách về bản
chất chính là các chuẩn mực xã hội, nói chính xác là các
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chuẩn mực hành vi xã hội, trong các chuẩn mực xã hội
thì đạo đức và các giá trị xã hội được coi là các chuẩn
mực hành vi xã hội ở bậc thang (mức độ) cao thúc đẩy
mang tính định hướng hành động xã hội của con người.
2.1.3. Phẩm chất nhân cách
Các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan
tồn tại, vận động và phát triển như một chỉnh thể mà bản
chất quy định sự khác biệt duy nhất có một không hai
giữa các sự vật và hiện tượng. Cái bản chất quy định sự
khác biệt duy nhất cho các sự vật, hiện tượng mà nhờ
chúng, ta phân biệt được chính xác giữa sự vật này với
sự vật khác, hiện tượng này với hiện tượng khác là gì?
Triết học Mác - Lênin chứng minh bản chất của thế
giới là vật chất, thế giới thống nhất ở tính vật chất.
Phạm trù vật chất được Lênin định nghĩa như sau:
“Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại
khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác,
được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh
và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.
Định nghĩa này có 3 nội dung cơ bản sau: Thứ nhất:
vật chất là thực tại khách quan, tồn tại khách quan bên
ngoài ý thức, có thật không phụ thuộc vào ý thức; Thứ
hai: Vật chất là cái gây nên cảm giác ở con người, khi
bằng cách nào đó (trực tiếp hoặc gián tiếp) tác động lên
giác quan của con người; Thứ ba: Vật chất là cái mà cảm
giác, tư duy, ý thức chẳng qua là sự phản ánh của nó.
Nhân cách là một thực thể xã hội, là một cấu trúc tâm lí
phức hợp của cá nhân. Nhân cách là một tồn tại khách
quan bên ngoài ý thức, có thật không phụ thuộc vào ý
thức. Vậy nó có bản chất của nó, Bản chất đích thực của
nhân cách là gì. Suy cho đến cùng đó chính là cách làm
người, cách làm người được đánh giá qua phẩm chất,
qua phẩm giá. Phẩm giá và phẩm chất được nhận biết
bằng cách nào? được cảm giác, tư duy và ý thức phản
ánh bằng cách nào? nhờ vào đâu? Cách làm người, cụm
từ này đã nói rõ qua từ Cách, Cách làm người chính là
cách thể hiện các hành động xã hội của cá nhân thể hiện
trong giao tiếp xã hội trong các quan hệ xã hội, trong
cuộc sống với tư cách là một thành viên xã hội là một
công dân, một chủ thể có ý thức hoạt động sáng tạo thúc
đẩy xã hội phát triển.
Tóm lại: Phẩm chất nhân cách được hiểu là bản chất
xã hội của con người được thể hiện qua, hệ thống hành
vi xã hội của cá nhân trong giao tiếp xã hội, các quan hệ
xã hội trong hoạt động sống thực với tư cách là thành
viên xã hội, là chủ thể có ý thức hoạt động sáng tạo thúc
đẩy xã hội phát triển.
Phẩm chất nhân cách được thể hiện qua hệ thống
hành vi xã hội của cá nhân. Phẩm chất nhân cách chẳng
qua là sự biểu hiện bản chất xã hội đích thực của cá nhân.
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Bản chất xã hội hay phẩm chất nhân cách, theo quan
điểm, triết học Mác - Lênin là tồn tại khách quan là vật
chất có thể tồn tại ở dạng hạt hoặc sóng qua hệ thống
hành vi xã hội nhờ đó mà cảm giác, tư duy và ý thức
chẳng qua là sự phản ánh của nó. Để nhận dạng các phẩm
chất nhân cách qua hành vi xã hội, phải đặt hệ thống các
hành vi xã hội trong các chuẩn mực hành vi xã hội.
2.1.4. Các chuẩn mực hành vi xã hội
- Khái niệm chuẩn mực hành vi xã hội: Như trên đã
phân tích, hành vi mang tính xã hội phải là hành vi mang
tính mục đích, hành vi được thúc đẩy bởi những động cơ
xã hội, hành vi mang tính định hướng, hành vi của chủ
thể có ý thức, tuy nhiên những hành vi xã hội lại chịu ảnh
hưởng, bị chi phối bởi nhiều yếu tố như lứa tuổi, giới
tính, nghề nghiệp, vị trí xã hội, vai trò xã hội mà con
người đảm nhận, nền văn hoá xã hội mà con người đang
sống hoạt động tích cực ở đó, cộng đồng xã hội (dân tộc),
tính thời đại...
Để hành vi xã hội của cá nhân phù hợp với các yếu tố
trên thì hành vi xã hội phải có chuẩn mực, chuẩn mực
hành vi xã hội quy định cách làm người, nói cách khác
là nhân cách - Cách làm người phải phù hợp với các
chuẩn mực hành vi xã hội.
Vậy chuẩn mực hành vi xã hội là gì?
Chuẩn mực hành vi xã hội, bản chất là những giới
hạn hành vi cá nhân được phép và không được phép thực
hiện trong môi trường sống của xã hội đương thời.
Theo cách hiểu này, giới hạn hành vi xã hội của cá
nhân được phép thực hiện qua các chuẩn mực xã hội sau:
- Các chuẩn mực hành vi xã hội:
+ Chuẩn mực thống kê đa số người hành động như
vậy, thì cá nhân phải hành động theo số đông (chuẩn mực
theo số đông tạo ra) hoặc nguyên tắc hành động trong các
nhóm xã hội chính thức và không chính thức là “thiểu số
phục tùng đa số”. Ví dụ các nghị quyết của các tổ chức xã
hội, các thành viên trong tổ chức xã hội đó phải tuân theo.
Chuẩn thống kê có tính chất sau: - Được hình thành
theo số đông người, nghĩa là lấy trí tuệ tập thể làm cơ sở;
- Chỉ phù hợp với các hoàn cảnh cụ thể, tình huống cụ thể;
- Nhận thức được bằng quan sát, lắng nghe, khám phá bằng
tư duy; - Được thực hành trong mọi lĩnh vực cuộc sống (ăn,
uống, vui chơi, học tập, lao động, hoạt động xã hội...).
+ Chuẩn mực hành vi theo chức danh (vai trò xã hội
mà con người đảm nhận, vị trí xã hội mà con người tham
gia) thông qua các nhóm hành vi xã hội được gọi là
Quyền, bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của chính vị
trí, vai trò xã hội đảm nhận.
Chuẩn hành vi theo chức danh được biểu hiện hai
khía cạnh: + Chuẩn hành vi theo chức năng: (đối với đồ
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vật) ví dụ sử dụng con dao thì cầm đằng chuôi, lưỡi dao
được sử dụng để gọt táo, bổ dưa..., hoặc khi sử dụng máy
vi tính, đi xe máy phải thao tác hành động đúng quy trình
theo chức năng đã được thiết kế thì mới cho ta kết quả
mong đợi. Chuẩn hành vi theo chức năng có tính chất:
+ Được hướng dẫn hành động theo thiết kế; + Được lập
trình hành động chặt chẽ theo thiết kế; + Thao tác hành
động phải thật chính xác mới có kết quả; + Mang tính kĩ
thuật, khuôn mẫu;+ Chuẩn hành vi theo chức danh có
các nội dung sau: Hành động phải phù hợp với các nhóm
mẫu hành vi xã hội mà chức danh đó quy định: 1) Quyền
hạn: (quyền lợi, quyền uy...) nhóm mẫu hành vi xã hội
này được quy định khá rõ ràng theo các chức danh mà
vai trò xã hội gán cho cá nhân. Nếu thực hiện không đúng
sẽ nảy sinh các hiện tượng xã hội “lộng quyền”, “lạm
quyền”, không phù hợp với mong đợi của mọi người...
như áp chế, cưỡng bức, bức hại, bắt tuân theo...; 2) Bổn
phận: Nhóm mẫu hành vi xã hội này quy định chức phận
làm con, làm anh, làm chồng, làm vợ... phận sự của vị trí
xã hội, vai trò xã hội mà cá nhân đảm nhận, phục vụ mọi
người; 3) Trách nhiệm: Nhóm mẫu hành vi xã hội này,
thể hiện trách nhiệm xã hội đối với mọi người trong các
nhóm xã hội (lớp học, gia đình, bạn bè, đoàn thể xã hội...)
nhấn mạnh các hành vi xã hội thuộc trọng trách của mình
đối với việc bảo vệ cá nhân và cộng đồng xã hội trong an
toàn và bình yên...; 4) Nghĩa vụ: Nhóm mẫu hành vi xã
hội này, quy định nghĩa vụ đối với mọi người của vai trò
xã hội, vị trí xã hội mà con người đảm nhận. Trong đời
sống sinh hoạt người ta hay nói hành động có tình có
nghĩa; có tình chỉ hành động mang tình cảm của con
người, có nghĩa chỉ cái lí, cái lẽ, cái công bằng xã hội, cái
bình đẳng về quyền con người mà ở các chức danh khác
nhau khi thực thi quyền hạn, trách nhiệm phải chú ý đến
nghĩa vụ (phục vụ mọi người).
Bốn nhóm mẫu hành vi xã hội được gọi là quyền, bổn
phận, trách nhiệm và nghĩa vụ trước hết là của người
công dân, tiếp theo các cá nhân đảm nhận vai trò, vị trí
xã hội này thì cộng đồng xã hội kì vọng họ hành động
đúng với chức danh đó (thuyết chính danh định phận của
Khổng Tử, những quy định có tính pháp luật, pháp quy
cho các chức danh của công chức, viên chức nhà nước).
+ Chuẩn mực hành vi đạo đức - hạt nhân của đạo đức
là Thiện và Ác. Chuẩn mực đạo đức do con người tích
lũy lâu dài trong quá trình sống, hoạt động qua kinh
nghiệm lịch sử xã hội mới có như: Chân, Thiện, Mĩ; đặc
biệt được thể hiện rõ trong nhận thức, thể hiện thái độ và
hành vi của cá nhân và các nhóm xã hội, cộng đồng xã
hội về các vấn đề của cuộc sống theo hướng thiện, hướng
tích cực thúc đẩy sự phát triển xã hội, tiến bộ xã hội.
Chuẩn mực hành vi đạo đức là sản phẩm tích hợp của
nhận thức và tình cảm đạo đức: Nhận thức được điều
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thiện, điều ác, điều tốt xấu, đúng sai; tình cảm đối với
điều thiện, ác, đúng sai, tốt xấu.
Hành vi đạo đức suy cho cùng là hành vi phải phù
hợp với các chuẩn mực xã hội, trong một số trường hợp
chuẩn mực hành vi giao tiếp, ứng xử gọi là luân lí, đạo lí
làm người ví dụ: trên kính dưới nhường, trên bảo dưới
nghe đây là đạo lí làm người... kính già yêu trẻ có thể
hiểu như là luân lí (luân thường - lẽ thường, đạo lí mang
tính tất yếu của tồn tại khách quan). Hành vi đạo đức luôn
mang tính tự giác của cá nhân, hành vi không vì cưỡng
bức, ép buộc. Hành vi đạo đức được nhận thức như nền
tảng căn bản của đạo làm người (đạo làm cha, làm con,
làm người công dân, làm vợ, làm chồng...). Hành vi đạo
đức trong nhiều trường hợp được củng cố bởi đức tin
(niềm tin) có tính chất tôn giáo như: ở hiền gặp lành, gieo
điều thiện gặt những điều thiện, gieo điều ác gặt những
điều ác, nhân nào quả ấy. Hành vi đạo đức góp phần tạo
cảm giác an toàn, an ninh cho cá nhân và cộng đồng xã
hội, nó còn góp phần duy trì sự cân bằng, ổn định cho
nhóm xã hội và cộng đồng phát triển.
+ Chuẩn pháp luật: Hiến chương Liên Hợp quốc, các
luật quốc tế; Hiến pháp và các bộ luật, các luật của các quốc
gia, các vùng lãnh thổ mọi người phải tuân thủ, tuân theo,
phải thực hiện. Nhà nước pháp quyền điều hành các quan hệ
xã hội, mọi hoạt động xã hội của con người phải theo chuẩn
của pháp luật; “Sống, học tập, làm việc theo pháp luật”.
+ Chuẩn theo các giá trị xã hội: Hành động của con
người, nhân loại theo các giá trị xã hội ví dụ Hành động
trong giới hạn yêu thương, công bằng, dân chủ, tự do bình
đẳng, tôn trọng, trách nhiệm, trung thực... Các chuẩn mực
theo các giá trị xã hội, trong một số trường hợp được nhận
thức như động cơ xã hội của hành động, hành vi xã hội.
Chuẩn theo các giá trị xã hội có các tính chất: - Tính
khái quát cao thể hiện ở nhiều lĩnh vực của cuộc sống;
- Tính định hướng cho hành vi hoạt động của con người
ví dụ: Hành động cho nền dân chủ xã hội, người ta có thể
hi sinh cả tính mạng của mình để được tự do, được tôn
trọng; - Tính động lực, các giá trị xã hội như là nguồn
lực, nguồn năng lượng thúc đẩy hành động của con người
vì một nền hoà bình đích thực; - Các giá trị xã hội như
điểm tựa tinh thần để con người “neo đậu” trong những
lúc khủng hoảng, bế tắc, sóng gió của cuộc đời.
2.2. Hành vi xã hội như là tiêu chí đánh giá phẩm chất
học sinh trung học phổ thông Việt Nam
Chúng tôi coi hành vi xã hội được đặc trưng bởi các đặc
điểm sau: - Hành vi xã hội không bẩm sinh ra, nó được hình
thành trong hoạt động giao tiếp giữa con người với con
người trong các quan hệ xã hội; - Hành vi có chủ ý, chủ tâm
có định hướng của chủ thể, nói một cách khác là hành vi có
ý thức; - Hành vi có động cơ thúc đẩy (động cơ mang tính
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xã hội, ví dụ: Các giá trị xã hội...); - Hành vi mang tính tự
nguyện, tự giác của các nhân, chủ thể nhận thức rõ ý nghĩa
xã hội của hành vi; - Hành vi xã hội được biểu hiện rất
phong phú trong đời sống sinh hoạt của con người: Hành vi
nhận thức, hành vi xúc cảm, biểu cảm, hành vi ngôn ngữ,
hành vi không lời (hành vi chân, tay, cơ bắp)... Hành động
xã hội, hoạt động xã hội (hoạt động giao tiếp xã hội).
Để hành vi xã hội, hành động xã hội hoặc hoạt động xã
hội của cá nhân thực sự mang bản chất xã hội, thực sự là
phẩm chất nhân cách thì hành vi xã hội của cá nhân phải
được rèn luyện, tôi luyện, tập quen thông qua các chuẩn mực
hành vi xã hội (nói gọn là chuẩn mực xã hội), thông qua các
quan hệ xã hội mà cá nhân sống, hoạt động tích cực ở đó.
3. Kết luận
Các chuẩn mực hành vi xã hội phải được cá nhân học
hỏi, được hành động trải nghiệm, sáng tạo trong giao tiếp
xã hội một cách tự giác chuyên cần đủ thời gian trong
không gian, trong các quan hệ xã hội nhất định thì “cách
làm người”, phẩm chất nhân cách mới được hình thành
và phát triển. Vậy có thể nói trong hoạt động xã hội hoặc
bất kì một hình thức hoạt động xã hội nào của cá nhân
đều ít nhiều bộc lộ bản chất xã hội của cá nhân đó, nói
một cách khác là phẩm chất nhân cách hình thành phát
triển và biểu hiện qua các hình thức hành động xã hội
của cá nhân đó trong các quan hệ xã hội đối với bản thân
qua các vai trò, vị trí xã hội mà con người đảm nhận. Đó
cũng là điểm xuất phát để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá
phẩm chất học sinh THPT Việt Nam.
*Bài viết này là kết quả nghiên cứu thuộc đề tài
“Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất
học sinh THPT ở Việt Nam”, mã số: B2015 - 17- 63.
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