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Tên Học Sinh 

Ngày: 

Ngày Sinh: 

Trường/Lớp:  

Được thực hiện bởi:     ○ Phụ huynh     ○ Giáo viên     ○ Tự học sinh     ○ Người khác 

  U=Luôn luôn, S=Đôi khi, R=Hiếm khi 
HẠNG MỤC U=3 S=2 R=1 

KHẢ NĂNG VẤN ĐÁP    
Có một khả năng từ vựng mở rộng    
Đặt những câu hỏi khác thường để có nhiều tin tức hơn    
Diễn tả và nhận được những ý kiến tốt    
Thảo luận chi tiết những câu hỏi để có tin tức    
ĐẶC ĐIỂM VỀ HỌC VÁN    
Trình bày tường tận  những kỹ năng  nhanh chóng    
Nhớ lại những tin tức rất lâu    
Quan tâm những điều cần làm như thế nào    
Có khả năng để nhìn thấy mối quan hệ và giữ liên lạc    
Có khả năng giữ nhiều tin tức với ít sự lập đi lập lại    
Phần trình bày sáng tạo, nguyên bản, kếp hợp mọi điều và ý tuởng lại với nhau theo cách mới lạ    
Có nhiều thông tin cho một vấn đề     
Có một quan điểm nghi vấn    
Có dấu hiện khuynh hướng là nguồi hoàn hảo    
Thích giải quyết những trò chơi hóc búa và những câu hỏi mánh khóe    
Có sự quan tâm rất rộng lớn    
Thành tích cao về môn toán    
Tiến hành một dự án cho đến khi hoàn tất    
ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP    
Tự đặt ra một tiêu chuẩn cao cho chính mình    
Là người tò mò    
Có khuynh huớng ít chú ý đến thời gian/khả năng tập trung cao    
Ít kiên nhẫn với sự giảng dạy theo thủ tục thường lệ    
Bền chí    
Khả năng say mê tìm tòi    
Ít đòi hỏi sự hướng dẫn    
KHẢ NĂNG GIAO TIẾP    
Khuynh hướng chiếm ưu thế so với các bạn hay tình huống    
Khác thường, thường có óc khôi hài được phát triển mạnh mẽ    
Tính độc lập    
Thuờng tìm ra và sửa chữa những lỗi lầm của bản thân và những người khác    
Lo lắng để hoàn tất công việc    
Thường nhạy cảm quá mức    
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KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO  
Sẵn sàng thích nghi với những tình huống mới  
Được ưa thích bởi những bạn học và khả năng lãnh đạo  
Có trách nhiệm cao  
Rất tự tin so với nhóm tuổi  
Hợp tác với giáo viên và các bạn học  
KHẢ NĂNG SÁNG TẠO  
Quyết định những môn thể thao và các hoạt động biểu hiện khả năng sáng tạo  
Diễn tả những ý tưởng ban đầu theo những cách thức khác.    
Trình bày khả năng diễn tả ý kiến và cảm xúc  
Kết hợp vai diễn với những câu truyện kể  
Trình bày trong sự phong phú các hình tượng và ngôn ngữ thân thiện (không nghi lễ)  
Trình bày khả năng mỹ thuật và nghệ thuật hiện thực  
TỔNG SỐ ĐIỂM cho mỗi cột  
Tổng số Điểm  

Ý kiến của Giáo Viên (túy ý nhưng hữu ích) 

 

 

 

 

Ý kiến của phụ huynh (túy ý nhưng hữu ích) 

 

 

 

 

 

 

                                      
Chữ Ký Giáo Viên/Phụ Huynh          
                                                                                                                                                                               
 

 


