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PHẦN I: NỘI DUNG THAM VẤN 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH VÀ HIỆN TẠI 

 
ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH 

TIỀM NĂNG TIẾP THU KIẾN THỨC ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP 

Dung lượng:  
Cao (148) 

Góc học tập 
 và thao tác: 

Rất nhanh (34.5 độ) 

Hình thức học:  
Thính giác 
- Thị giác 

Phong cách học:   
Mô phỏng 

có lựa chọn 

TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG 
(Phục vụ xã hội) TRÍ NĂNG NỔI TRỘI 

- Linh hoạt, mềm dẻo, phối hợp cao và được 
nhiều người yêu mến. 

- Thích có chuẩn mực, giữ lời hứa và công 
bằng. 

- Dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường, thích học 
tập trong môi trường. 

- Giỏi mô phỏng, học cả tốt lẫn xấu. 
- Thích làm nhiều việc một lúc. 

- Nhạy cảm với âm thanh. 
- Nhạy cảm với thiên nhiên. 
- Nhạy cảm với các con số, con chữ và 

nhu cầu của bản thân. 

CHÚ Ý KHÍ CHẤT 

- Nhạy cảm với môi trường, cái đẹp. 
- Tỉ mỉ, cẩn thận, cầu toàn, dễ bị áp lực. 
- Phản ứng nhanh, sợ bị phiền hà, rắc rối. 

- Khả năng tập trung chú ý không cao 
(2/10). 

- Thiếu kiên trì (5/16) 
Chú ý: Cơ địa dị ứng, tuyến nội tiết, tim 
xương huyết, kén ăn. 

 
ĐẶC ĐIỂM HIỆN TẠI 

NGHỀ NGHIỆP 
GIA ĐÌNH CÓ 

LỢI THẾ 
SỨC KHỎE 

MÔN HỌC 
NỔI TRỘI 

PHONG CÁCH GIAO TIẾP 
(Thể hiện) 

Ngành hóa Cơ địa dị ứng  Hóa, lí, toán 

 Thể hiện: 48% 
 Phối hợp: 21% 
 Lãnh đạo: 21% 
 Nguyên tắc: 10% 
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2. KIẾN NGHỊ NGHỀ NGHIỆP 
 

 

…………….. 
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3. KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
 

………………... 
………
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1. KHÍ CHẤT 
 
Khí chất là khuynh hướng phản ứng của một người trước các tác động đến với họ từ bên   
trong hay bên ngoài. 

  Khí chất là loại hành vi bẩm sinh. Khí chất không phân tốt hay xấu. 
  Nguồn gốc của khí chất là từ đặc điểm di truyền hay thể chất bẩm sinh. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH 
 
 Có cơ địa dị ứng: Hệ hô hấp và da dị ứng với thực phẩm, dược phẩm và khói bụi,... 
 Khi học hoặc hoạt động, độ kiên trì kém. 
 Vùng bàn chân xuất hiện nhóm đặc biệt. Những người bình thường hiếm thấy, tỉ lệ chỉ 

có khoảng 0,3 %. Nếu là gene trội thì tim, xương (răng, xương sống), máu hoặc não dễ 
xuất hiện nhược điểm di truyền. Nếu là gene lặn thì bạn bình thường, không có vấn đề 
gì. Lúc này bạn sẽ xuất hiện những hiện tượng sau:  

 Tính kiên trì không cao. 
 Độ tập trung chú ý không cao. 
 Các vấn đề của tuyến nội tiết có thể do nguyên nhân di truyền. Tuyến nội tiết của con 

người gồm các tuyến yên, tuyến giáp, tuyến thượng thận, insulin, tuyến sinh sản, tuyến 
mồ hôi và tuyến lệ. Mỗi tuyến có một chức năng sinh lý khác nhau. Do vậy, khi bất kỳ 
tuyến nội tiết nào hoạt động không tốt đều có thể gây ra các chứng bệnh mãn tính (đặc 
biệt là sau tuổi 35) như bệnh tiểu đường, bệnh thận, bệnh ra mồ hôi tay,… 

 Nhạy cảm, kén chọn thực phẩm. 
 Dễ kén ăn. 

 
KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 

 
 Trong học tập: 
 Khi học cần "Ôn tập, nhắc lại” để bổ sung cho tính kiên trì và tập trung.  
 Chia nhỏ mục tiêu học cho phù hợp với khả năng kiên trì của mình. Coi trọng mục tiêu 

“Chất lượng” hơn mục tiêu “Thời lượng”. 
 Học liền "60'" rồi mới giải lao là mục tiêu cần nỗ lực đạt được. 

 
 

VÙNG NGÓN 
CHÂN CÁI 

CHÂN 
TRÁI 

CHÂN 
PHẢI 

W   

L   
At V  

OTHER  V 
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 Trong cuộc sống: 
 Luôn chú ý tránh xa các yếu tố có thể gây dị ứng. 
 Chú ý chế độ chăm sóc sức khỏe để tăng cường thể trạng và khả năng miễn dịch. 
 Duy trì cách sống cân bằng với giấc ngủ sâu và không ảnh hướng xấu tới tâm trạng 
 Nên lựa chọn loại thực phẩm dễ tiêu hóa và tránh dùng các loại đồ uống có chất sắc tố 

nhân tạo. Cân bằng dinh dưỡng, tránh béo phì. Khi kết hợp các loại thực phẩm cần chú 
ý đến sự cân bằng dinh dưỡng tránh gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, ảnh hưởng đến 
sức khỏe mà ảnh hưởng đến học tập. Có thể sử dụng những thực phẩm có tính chất 
thay thế. 

 Chơi một số môn thể thao giúp cung cấp oxy cho cơ thể như bơi lội, đi bộ, đạp xe,… 
 Bạn có nhược điểm di truyền này, khi chọn bạn đời cần chú ý, tránh lấy người có cùng 

nhược điểm, để thế hệ sau không gia tăng tỉ lệ người có gene này trội. 
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2. TÍNH CÁCH  
 

2.1. TÍNH CÁCH BẨM SINH 
 
 

Trong những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả học tập, ngoài đặc điểm trí tuệ ra còn có đặc 
điểm học tập và dạng hành vi. Nếu hiểu và phát huy được các nhân tố đó thì sẽ tăng động lực 
và hứng thú học tập, làm việc và từ đó nâng cao thành tích và hiệu quả hoạt động. 

 

 
 
 

VÙNG BÀN TAY TAY TRÁI TAY PHẢI 
HYPO-T   
3rd – 4th V* V 

THENAR V” V” 
SIMIAN CREASE   

 

 
ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH 

 

Tính cách của bạn là đa dạng nhưng nổi trội lên các đặc điểm của nhóm tính cách 
“Phục vụ xã hội” như sau: 
 Đối với bản thân: 
 Coi trọng sự hòa thuận, tình cảm, cả nể.  
 Không biết rõ ưu điểm của mình, thiếu tự tin. 
 Mục tiêu, phương hướng hành động của bản thân thiếu rõ ràng, cụ thể.  
 Đối với công việc và học tập: 
 Tôn trọng pháp luật, các quy tắc xã hội, quy tắc sống. 
 Cách nghĩ rất đơn giản, linh hoạt, phối hợp cao nhưng thiếu tầm nhìn xa. 
 Giỏi bắt chước, nếu có người động viên khích lệ, học cùng thì kết quả tốt. 
 Dễ thay đổi mục tiêu, lập trường theo hoàn cảnh, thường do dự khi phải ra quyết định.   
 Nỗ lực nhưng thường làm nhiều việc một lúc nên thường khó thực hiện tốt kế hoạch.  
 Đối với người khác: 
 Hành vi, cử chỉ rất mẫu mực, lễ phép, biết nhường nhịn. 
 Coi trọng tình cảm, dễ bị ảnh hưởng của những người xung quanh. 
 Dễ cảm kích, tình cảm phong phú, ít khi phản ứng trái chiều.  
 Nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, cảm tính nhưng có lúc lại cố chấp, bướng bỉnh, lý trí.  

 
 

CHÚ Ý  Ngoài những đặc điểm chung của nhóm tính cách trên, bạn còn có nét cá biệt riêng 
như sau:  

 Nhạy cảm trước tác động của môi trường, cái “Đẹp”. Thích các hoạt động nghệ thuật. 
 Tỉ mỉ, cẩn thận. Để ý đến nhận xét của những người khác về mình. 
 Luôn cầu toàn trong công việc. Dễ tạo áp lực cho bản thân. 
 Sợ bị phiền hà , rắc rối. 
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KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 

  
 Lựa chọn công việc phù hợp với ưu thế nổi trội của bản thân: Mỗi người đều có một 

sứ mệnh ở trên đời. Hãy hiểu rõ thế mạnh của mình để tìm công việc, môi trường có thể 
phát huy các ưu thế của bạn. Bạn tình cảm, thích làm việc nhóm, có nền nếp quy củ, công 
bằng, dễ thích ứng môi trường và phối hợp cao,... Cây lúa lớn như thổi khi được trồng trong 
đất thịt, nhưng chính mảnh đất đó sẽ giết chết một cây xương rồng. 

 
 Quản lý cảm xúc: Bạn thuộc nhóm người thích nền nếp, quy củ, tình cảm, hay cả nể, 

dễ bị tác động của môi trường, bạn bè vì vậy hãy xác định rõ mục tiêu, xây dựng nguyên 
tắc ứng xử để bạn dễ dàng ra quyết định, tránh sự cả nể dẫn đến sai lớn. Học cách mỉm 
cười kiên quyết từ chối đối với những yêu cầu mà bạn tự thấy không phù hợp, không 
chính đáng,… Ngoài ra cần chủ động tìm môi trường lành mạnh, tích cực để học tập và 
hoạt động cũng sẽ hạn chế được ảnh hưởng xấu của môi trường, bạn bè tới bạn. 

 
 Xây dựng thần tượng: Bạn có khả năng mô phỏng rất tốt vì vậy hãy tìm các mẫu người 

mà bạn khâm phục, mến mộ để noi theo. Những cuốn sách, câu chuyện, bộ phim,… nói 
về những người thành danh, có công đức hoặc các vĩ nhân, người tài giỏi,… bạn nên 
đọc thường xuyên để học hỏi. Tuy nhiên cần lưu ý học cách cách nghĩ, cách làm của họ. 
Tránh chỉ học theo cái vỏ mà không học được cái chất của thần tượng. Tham gia nhiều 
hoạt động ngoại khóa, từ thiện để tích lũy thêm kiến thức, quan hệ và trải nghiệm,... 

 

 Ngoài ra, bạn cần chú ý thêm: 
 

 Bạn rất nhạy cảm và kén chọn môi trường, cảm thấy môi trường hay sự vật không dễ 
chịu hay không thích thì từ chối. Đặc biệt đối với mùi vị, âm thanh, nhiệt độ, cảm giác,… 
VD: Chê chỗ này bẩn, chỗ kia hôi hay ồn ào,… dễ làm cho người khác cảm thấy "Bới 
lông tìm vết". 

 Nhạy cảm với cái đẹp và khá chú ý tới ăn mặc, trang điểm,… của mình hay người khác. 
Các hoạt động liên quan đến nghệ thuật như nghe nhạc, xem biểu diễn, xem tranh, đọc 
tiểu thuyết, thưởng thức món ăn,… đều có thể khiến tinh thần của bạn vui vẻ. 

 Học cách dùng ngôn ngữ, chữ viết thể hiện ra những cảm xúc, suy nghĩ và quan điểm 
của mình để giải tỏa áp lực. 

 Gặp người nói nhiều, lặp đi lặp lại một vấn đề thường có tâm trạng không nhẫn nại. Chú 
ý điều chỉnh tình cảm để tránh xung đột hoặc cảm giác không vui vẻ. 

 
KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 

 
Bạn phù hợp với các công việc mang tính xã hội, mô phỏng sáng tạo 

hoặc cần nền nếp quy củ như y tế, giáo dục đào tạo, tư pháp, tâm lí, báo chí, lễ tân,  
thư ký, kế toán, kĩ thuật viên,…
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2.2. KHUYNH HƯỚNG GIAO TIẾP HIỆN TẠI 

 

ĐẶC TRƯNG PHONG CÁCH GIAO TIẾP 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

NHÓM THỂ HIỆN 

NÓI NĂNG LƯU LOÁT 
Có năng lực biểu đạt rất tốt, 
có thể hùng biện trôi chảy. 

Giỏi khích lệ sĩ khí, 
khuấy động không khí,… 

GIỎI XÃ GIAO 
Nhiều bạn bè, thích nổi 

tiếng, nhiều kênh giao tiếp 
ở mọi lĩnh vực. 

RẤT PHONG ĐỘ 
Theo trường phái hành động 

nhanh, thích mạo hiểm, 
rộng lượng và tràn đầy tự tin.  

Coi trọng hình thức. 

 

NHIỆT TÌNH 
Lạc quan, nhiệt tình, sôi nổi, 

hết mình vì công việc. 
Coi trọng thành tích tập thể. 

GIÀU LÒNG NHÂN ÁI 
Nhóm người này giỏi kết giao bạn bè, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, nghĩa hiệp. 

Thích được đãi ngộ bằng tiền nhưng không coi trọng được mất của cá nhân. 
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CƠ CẤU PHONG CÁCH GIAO TIẾP 
 

             
 
 
 

-  Cẩn thận, chắc chắn.         -  Độc lập, tự chủ. 
-  Minh mẫn, chu toàn.           -  Coi trọng kết quả. 
-  Bài bản, chuyên nghiệp          -  Mục tiêu dẫn dắt hành động. 
-  Trước sau như một…          -  Thẳng thắn, dứt khoát,… 
   

 
 
 
 
 
           
 

   
 

-  Hiền lành, thiện chí.                -  Nhiệt tình, sôi nổi. 
-  Cảm thông người khác.          -  Thích kết giao bạn bè. 
-  Trung thành hợp tác.          -  Hùng biện, lạc quan 
-  Coi trọng đội, đoàn,…          -  Thích nổi trội,… 

              
       

TỔNG HỢP 
 

 
 

 
TÍNH LÃNH ĐẠO:  21% 

 
TÍNH NGUYÊN TẮC:  10% 

 

TÍNH PHỐI HỢP:  21% 
 

TÍNH THỂ HIỆN:  48%  

 

Đối với việc:  31% 

 

Đối với người:  69% 
…

 

Tính 
Do 
dự: 
31% 

Quyết 
đoán 

Thể 
hiện 

Phân 
tích 

Cẩn 
thận 

Điềm  
tĩnh 

Kỷ 
luật 

Cảm 
giác 

Lý 
trí 

Nhiệt 
tình 

Trực 
giác 

Cảm 
tính 

Thân 
thiện 

Ủng 
hộ 

Bình 
dị 

Chi 
Phối 

Nhân 
trị 

 

Tính 
Quyết đoán: 

69% 



 

 13 

 
PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP 

 
 

- Chúc mừng bạn có phong cách THỂ HIỆN, nhiệt tình, lạc quan và quyết đoán. 
- Với góc độ là một học sinh, hoạt động chính của bạn là học tập, vì vậy tỉ lệ đặc trưng  

phong cách giao tiếp lý tưởng để bạn có kết quả học tập tốt nhất là:  
+ Tính nguyên tắc từ 30-40%   + Tính lãnh đạo từ 20-30% 
+ Tính phối hợp từ 12-20%     + Tính thể hiện từ 15-20% 

- Muốn học giỏi hơn, bạn có thể tham khảo phương pháp điều chỉnh các tỉ lệ để 
đạt phong cách học tập lí tưởng như sau: 
+ Nếu trước đây trong giờ học, bạn hành động vì tình cảm THÍCH hoặc KHÔNG 

THÍCH của bản thân, thì giờ đây bạn sẽ hành động với suy nghĩ, việc này CẦN LÀM 
hay KHÔNG CẦN LÀM cho việc học tập và tương lai của chính bạn. Nếu đáp án là 
cần thì bạn nên làm luôn; ngược lại là không cần, bạn nên dừng lại để khỏi lãng phí 
thời gian và sức lực. Quản lí thời gian là điều kiện cần để bạn học giỏi hơn. 

+ HỌC ĐỂ LÀM GÌ? TẠI SAO CẦN HỌC NHIỀU? Phải chăng học là vì sự AN TOÀN - 
ĐỘC LẬP - TỰ DO của chính bạn? Ai càng ít học thì càng ít tự do. 

+ Bạn cần trả lời được câu hỏi: HỌC ĐỂ LÀM GÌ? TẠI SAO CẦN HỌC NHIỀU?     
Phải chăng học là vì sự AN TOÀN - ĐỘC LẬP - TỰ DO của chính bạn?  

+ Trong giờ học, khoảng từ 10 tiếng đến12 tiếng hàng ngày, bạn làm theo yêu cầu 
học tập của từng bài, từng môn. Mỗi một môn đều có phương pháp học riêng, 
nắm vững và làm theo nó, bạn sẽ thành NUMBER ONE. 

+ Ngoài giờ học, giờ giúp đỡ gia đình, trên cơ sở an toàn cho mình và không làm 
phiền người khác, bạn có quyền tự do làm mọi việc theo mong muốn hoặc theo 
cách của mình, để có thêm hứng thú, thêm trải nghiệm phong phú và tận hưởng 
thời gian quí giá của cuộc sống. 

- Phát huy và sử dụng sở trường để tăng tính cạnh tranh của bạn trong học tập.  
 

KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 
 

 

- Đặc biệt giỏi giao tiếp, thuyết phục, thích được hoạt động ở bên ngoài, làm việc ở 
những nơi cao đẹp, hoành tráng vì vậy bạn thích hợp với các nghề như ngoại giao, MC, 
PR, luật sư, bán hàng, phóng viên, báo chí, quảng cáo, truyền thông,…  

- Cực kỳ thích hợp làm việc nhóm, những việc dễ nổi tiếng, không cần nền nếp qui củ 
cao và được giúp đỡ hỗ trợ người khác, như công tác xã hội, hoạt động đoàn thể, từ 
thiện, lễ tân, bán hàng, dịch vụ,…. 

- Không phù hợp làm các công việc cần nền nếp quy củ, tỉ mỉ, cụ thể và chính xác cao. 
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3. TIỀM NĂNG TIẾP THU KIẾN THỨC 
 

 
   TRC là tổng tiềm năng tiếp thu kiến thức, chỉ tốc độ, phương thức tiếp nhận và xử lý 
thông tin của một người trong cùng một thời gian. Thông thường chỉ số của hầu hết mọi 
người trong khoảng 100-140, nhưng chỉ số 70 đã là đủ dùng. 
 
 

BÁN CẦU NÃO TRÁI 52,70% BÁN CẦU NÃO PHẢI 47,30% 
THÙY TRÁN 
(Phán đoán - 

Nhận biết bản thân) 

THÙY TRÁN 
(Xây dựng mục tiêu - 

Lãnh đạo) 
U 17 U 13 

THÙY ĐỈNH THÙY ĐỈNH 
Suy luận logic  

- Biểu đạt 
ngôn ngữ 

Vận động - 
Phân biệt 

vị trí 

Sáng tạo -  
Tưởng tượng 

Cảm nhận - 
tiếp xúc  

Nghệ thuật 
U 13 U 12 U 16 U 12 

THÙY THÁI DƯƠNG 
(Phân biệt – Lý giải 

âm thanh) 

THÙY THÁI DƯƠNG 
(Cảm nhận 

thính giác – âm nhạc) 
U 17 U 16 

THÙY CHẨM 
(Phân biệt 

hình ảnh- Quan sát) 

THÙY CHẨM 
(Cảm nhận 

thị giác – hình tượng) 
U 19 

 

U 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lưu ý: 
 

Tố chất bẩm sinh chỉ là tiền đề, là cơ sở của tài năng. Để phát triển tố chất bẩm sinh 
thành tài năng còn phải phụ thuộc vào các nhân tố: Môi trường, nội dung hoạt động và 
hoạt động của bản thân. 

    

W 
Vân xoáy 

U/L 
Vân móc 

R 
Vân móc ngược 

A/At 
Vân sóng 

TRC 
148 
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ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH 

 

 TRC: 148 
 Tiềm năng tiếp thu, xử lý các loại thông tin đa dạng, phong phú trong cùng một 

thời gian. Đặc biệt là tiềm năng ghi nhớ, liên tưởng, ý chí nghị lực và phán đoán 
tốt. 

 Học được nhiều thứ và có khả năng giải quyết nhiều loại vấn đề cùng một lúc.  
 Có thể trở thành nhân tài trên mọi lĩnh vực. 

 

KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 
 

Để phát huy tối đa tiềm năng học tập của mình, bạn cần có chiến lược, chế độ, 
phương pháp học tập phù hợp: 
 Mục tiêu học tập: Bám sát mục đích học tập, lập kế hoạch, xây dựng các mục 

tiêu cụ thể, chi tiết, phù hợp với năng lực, yêu cầu học tập, điều kiện hoàn cảnh 
thực tế,… Mọi mục tiêu bạn đề ra phải đảm bảo mình sẽ chắc chắn thực hiện tốt. 
Cảm giác thành công khi hoàn thành một mục tiêu sẽ khiến bạn hứng khởi, tập 
trung chú ý và vượt qua mọi thách thức khó khăn trong học tập. Hãy nuôi dưỡng 
cảm giác thành công cho bản thân.  

 Nội dung học tập: Ngoài chương trình SGK, bạn nên tìm nhiều cơ hội, tài liệu 
học tập để thỏa mãn nhu cầu thích tự tìm tòi, khám phá. Tuy nhiên cần học 
chuyên sâu để hướng nghiệp ở một vài môn: Ngoại ngữ, sử, sinh, địa, toán, 
hóa, nhạc họa,…   

 Thời gian học tập/ngày: Sắp xếp lịch học tập và hoạt động từ 9h - 11h/ ngày tùy 
theo tình trạng sức khỏe của bạn.  

 Thời lượng học/lần: Sau 20’ - 45’ học có thể giải lao 5’ - 10’. Tuy nhiên cần rèn 
luyện khả năng kiên trì, tập trung chú ý cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. 

 Phương pháp học tập chính: Mô phỏng có lựa chọn. 

CHÚ Ý: 
 Bạn có nguồn năng lượng dồi dào, năng lực tiếp nhận kích thích, tiếp nhận tác 

động môi trường của não bộ tốt vì vậy cái gì bạn cũng muốn biết, muốn học. Hãy 
phát huy tiềm năng đặc biệt của bạn bằng cách chủ động tìm các cơ hội học tập, 
thử thách và rèn luyện để biến tiềm năng thành tài năng.  

 “Cuộc sống là trường đào tạo tốt nhất”. Chỉ cần có đủ thời gian, sức khỏe và 
không bị áp lực thì bạn nên lắng nghe, quan sát, đọc và thực hành để biến những 
kiến thức bạn tiếp nhận được trở thành năng lực của bản thân và bạn hoàn toàn 
có thể trở thành nhân tài trên nhiều lĩnh vực.   

 

Sức khỏe, môi trường, điều kiện và phương pháp làm việc phù hợp  
sẽ tăng cường tính kiên trì, khả năng tập trung chú ý 

KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 
Phù hợp hơn với các ngành nghề cần kiến thức đa dạng, tổng hợp như 
quản lý, kế hoạch, pháp luật, báo chí, ngoại giao, tư vấn, nghiên cứu,… 
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4. GÓC HỌC TẬP VÀ THAO TÁC 
 
  Góc ATD là chỉ tốc độ tiếp nhận thông tin, học một việc mới nhanh hay chậm của mỗi 
người, và năng lực khéo léo của đôi tay khi cần làm những thao tác tinh tế.  
 Chỉ số của đại bộ phận chúng ta là trong khoảng 42 – 45. 
 

  
 
 
 
 

 
ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH 

 
 Thao tác đồ tinh xảo khéo léo . 
 Độ nhạy cảm trong học tập cao. Phản ứng nhanh, thích ứng môi trường tốt. 
 Thiếu kiên trì, độ chính xác khá yếu. 

 
KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 

 
 Góc học tập và thao tác vô cùng đẹp, bạn không chỉ có năng lực thao tác đồ tinh xảo 

mà khả năng lí giải, tiếp nhận thông tin cũng mạnh, phản ứng linh hoạt. Khi học các 
kiến thức mới thì nhìn qua là biết, nghe qua là hiểu. Với đặc điểm này bạn có khả 
năng học tập và làm việc trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt các lĩnh vực vận động viên, báo 
chí, truyền thông, cảnh sát hình sự, lái xe, bác sĩ,… 

 Khi thao tác các động tác tỉ mỉ khéo léo, các giác quan phối hợp nhịp nhàng. 
 Tốc độ tiếp thu và học tập nhanh, nếu lặp đi lặp lại một vấn đề thì dễ chán, không kiên 

trì. Bạn cần thay đổi phương pháp thì mới nâng cao được tính kiên trì, nhẫn nại. 
 Bạn không ngừng tiếp thu những kiến thức mới, bởi vậy không tránh khỏi những kiến 

thức đã học ít được “ôn tập lại”. Cần tăng cường rèn luyện về “độ chuẩn xác”. 
 Nếu bạn là cha mẹ hay là thầy cô giáo thì nên cảm thông với những người có đặc 

điểm di truyền khác biệt với bạn. Cần hạ thấp yêu cầu đối với con cái, học trò hay 
những người xung quanh. 

 
KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 

 
Phù hợp với các ngành nghề cần phản ứng nhanh, phối hợp giác quan nhịp nhàng 

như: cảnh sát, bộ đội, vận động viên, thợ điện tử, thợ làm đồ trang sức, 
phóng viên, người dẫn chương trình,... 

Góc ATD:  34,5 độ 
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5. TRÍ NĂNG NỔI TRỘI 

 
 

Trí năng là năng lực hiểu biết và suy nghĩ của một người trên một lĩnh vực nào đó. 
Vỏ não chia làm 4 thùy: Thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương và thùy chẩm.  
Mỗi thùy não quản lý một chức năng riêng biệt của mỗi người. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CÁC NGÓN TAY  
BÀN TAY TRÁI 

CÁC NGÓN TAY  
BÀN TAY PHẢI LOẠI VÂN 

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

W           

U 13 16 12 16 13 17 13 12 17 19 

R           

A           
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CẤU TẠO, CHỨC NĂNG VỎ NÃO THỨ TỰ 
NỔI TRỘI 

THÙY TRÁN Giao tiếp, lãnh đạo, phán đoán, tư 
duy, sáng tạo, kế hoạch 

30 3 

THÙY ĐỈNH Chức năng ngôn ngữ, 
 khái niệm không gian 

29 24 4 

THÙY 
THÁI DƯƠNG 

Lý giải ngôn ngữ, cảm nhận âm 
thanh, chức năng ghi nhớ, biến đổi 

cảm xúc 
33 1 

THÙY CHẨM Cảm nhận thị giác, phân biệt thị giác 32 2 

ATD:  34,5 

 
 

 
 
 
 

Trí năng nổi trội của bạn là:  
  

Thính giác - Âm nhạc; Quan sát - Thiên nhiên; 

Logic - Tính toán; Biểu đạt - Ngôn ngữ; Tự vấn - Phán đoán. 
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 21 
 



 

 22 

 
6. ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP 

 
 
 

6.1. HÌNH THỨC HỌC TẬP 
 
 
 

Hình thức học tập là khuynh hướng sử dụng các giác quan để tiếp thu kiến thức 
 
 

THỊ GIÁC THÍNH GIÁC XÚC GIÁC 

35,96% 37,08% 26,97%  
 
 
 

ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH 
 

Bạn có khuynh hướng học tập bằng thính giác kiêm thị giác: 
 Rất nhạy cảm với âm thanh và hình ảnh, màu sắc,... 
 Có khuynh hướng thường sử dụng hai giác quan nhìn và nghe cùng lúc để lấy, xử lý 

và ghi nhớ thông tin. 
 Thích dùng phương thức trao đổi, thảo luận bằng lời để tìm đáp án, thích được nghe 

khen ngợi và rất để ý đến những lời đánh giá của người khác về mình. 
 Thích được sống trong môi trường tự nhiên, yêu cây cối, động thực vật, du lịch,… 

 
KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 

 
 Môi trường học tập phù hợp sẽ tăng cường khả năng tập trung chú ý cho bạn khi 

học:  
 Cần tìm nơi yên tĩnh, sạch sẽ, ít âm thanh và hình ảnh,… 
 Điều kiện học tập phù hợp sẽ tăng hứng thú khi học: 
 Có các thiết bị đa phương tiện: Máy ghi âm, băng ghi hình, máy tính,… 
 Tài liệu học tập cần có tranh ảnh, màu sắc, sơ đồ,... 
 Có thể học nhóm, học tổ. 
 Phương pháp học tập phù hợp sẽ tăng tốc độ nắm bắt kiến thức: 
 Tăng cường phân tích, lý giải ngôn ngữ và hình ảnh, hình tượng để ghi nhớ thông tin. 
 Đọc to, lặp lại nhiều lần, tranh luận, thảo luận hay truyền đạt cho người khác (kể 

chuyện). 
 Dùng bút nhấn, ghi tóm tắt, vẽ hình hay liên kết câu chuyện,… 
 Năng đọc sách, lên mạng lấy thông tin hoặc nghe nhạc sóng anfa, dùng sơ đồ tư 

duy,… để kích thích tiềm năng nghe và nhìn. 
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6.2. PHONG CÁCH HỌC TẬP 

 

Phong cách học tập là cách thức chủ quan trong quá trình học tập của một người. 
Hay nói khác đi là cách học tập độc đáo, khác biệt của một người. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH  

 
Phong cách học của bạn là đa dạng nhưng nổi trội lên các đặc điểm của phong 
cách học “Mô phỏng” như sau: 
 Bạn có khả năng bắt chước tốt, có mẫu thì học rất nhanh. Tuy nhiên bạn không dập 

khuôn theo mẫu mà sẽ có những sáng tạo nhất định. 
 Thích học trong môi trường, học theo thần tượng. Dễ bị tác động bởi người, vật, sự 

việc ở xung quanh. Khó quản lý mục tiêu. 
 

KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 
 

 Học bằng phương pháp mô phỏng: Sưu tầm các dạng bài mẫu để học theo. Lấy 
việc làm theo mẫu và làm nhiều để tạo thành kỹ năng, tiến tới sáng tạo.  

 

 Học theo hoàn cảnh: Học trong môi trường, học theo bạn bè nên tận dụng các 
chương trình thực nghiệm, hoạt động đoàn thể, hoạt động ngoại khóa lành mạnh,... 
để tạo hứng thú và tăng cường nhận thức. 

 

 Học theo trình tự: Xây dựng nguyên tắc thông qua việc lập kế hoạch chi tiết để dễ 
dàng nắm rõ nhiệm vụ và làm theo tiến độ đã vạch ra. Treo áp phích mục tiêu học 
tập để tạo thêm động lực quản lý mục tiêu. 

 
 Tự học: Nhận thức đúng đắn về mục đích học tập để tích cực học từ những người 

có kinh nghiệm và năng lực hơn mình, đồng thời năng đọc thêm sách vở, mạng,… 
hoặc theo học các lớp rèn kỹ năng ngắn hạn do trường hay các trung tâm tổ chức. 

 

CÁC NGÓN TAY 
BÀN TAY TRÁI 

CÁC NGÓN TAY 
BÀN TAY PHẢI LOẠI 

VÂN 
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 

W           

U 13 16 12 16 13 17 13 12 17 19 

R           

A           
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PHẦN III: TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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1. NGHỀ LÀ GÌ? SỨ MỆNH NGHỀ NGHIỆP LÀ GÌ? 

 
a. Nghề là gì? 

- Nghề là một việc làm có tính ổn định, đem lại thu nhập để duy trì và phát triển cuộc 
sống cho mỗi người. 

- Nghề không đơn giản chỉ để kiếm sống, mà còn là con đường để chúng ta khẳng 
định giá trị của bản thân và cống hiến xã hội.  
 

b. Sứ mệnh nghề nghiệp là gì? 

- Sứ mệnh nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng của ngành nghề.  

Ai lựa chọn làm việc trong ngành nghề nào là đã tự nguyện chấp nhận thực hiện sứ 
mệnh của ngành nghề đó. Những ai làm đúng sứ mệnh nghề nghiệp của mình sẽ được 
mọi người mến mộ, xã hội tôn vinh, và ngược lại, nếu không làm trái sứ mệnh nghề 
nghiệp thì sẽ bị mọi người chê bai, xã hội lên án, thậm chí còn có thể bị truy tố trước tòa 
án. 

Thực hiện đúng sứ mệnh nghề nghiệp là cách chúng ta cảm ơn những người đã tin 
tưởng và cho chúng ta cơ hội việc làm, cơ hội kiếm sống, toả sáng và cống hiến cho xã 
hội. 

 

2. HÀNH TRÌNH TÌM SỨ MỆNH NGHỀ NGHIỆP 
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3. HỌA ĐỒ NGHỀ THAM KHÁO 
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