Ch ương Tr ình Gi úp Học
Sinh Sửa Đổi Và Hỗ Tr ợ
Hành Vi Tích Cực PBi S* :
 Là chương tr ình dựa vào kết quả
sau cùng và t ập tr ung vào việc học
hỏi.
 Nhận thấy tầm quan tr ọng của việc
xây dựng các mối quan hệ tích cực.
 Giúp đỡ liên tục, tập tr ung vào
phòng ngừa.
 Đưa r a lựa chọn dựa theo số liệu.
 Sử dụng các phương pháp thực hiện
dựa tr ên chứng cứ.
 Cung cấp các hệ thống giúp việc
thực hiện được chính xác và lâu dài.
 Tạo dựng một môi tr ường mà hành
vi đúng đắn là tiêu chí.
 Giúp đỡ các tr ường ở địa phương
tr ong quá tr ình cải tiến liên tục của
họ.
 Cung cấp phương pháp tiếp cận để
ngăn ngừa hành vi ngỗ nghịch và
xây dựng các kĩ năng giao tiếp thích
hợp.
 Tăng kết quả học tập
 M ang lại lợi ích cho t ất cả học sinh
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*PBiS là chữ viết tắt của “Positive Behavior Interventions and Supports”, tạm dịch là Chương Trình Giúp Học Sinh Sửa Đổi Và Hỗ Trợ Hành Vi Tích Cực.

Chương Tr ình Giúp Học Sinh Sửa Đổi
Và Hỗ Tr ợ Hành Vi Tích Cực (PBiS) là
một mô hình dựa trên nghiên cứu để
chủ động hướng dẫn và hỗ trợ các
hành vi tích cực cho TẤT CẢ học
sinh. Phương pháp rèn luyện toàn
tr ường này tập tr ung xây dựng một
môi tr ường an toàn và tích mà m ọi
học sinh đều có thể đạt được thành
công về mặt học vấn, cảm xúc và
giao tiếp. Lợi ích của việc áp dụng
PBiS bao gồm:
• Giảm các hành vi ngỗ nghịch
• Tăng thời gian tập tr ung
học tập
• Cải thiện môi tr ường học đường
Nền tảng của PBiS trong Các
Tr ường Công Lập Lincoln đều nằm
tr ong nội quy căn bản do từng
tr ường xây dựng. M ỗi tr ường đều đã
cụ thể hóa nội quy cho tr ường của
mình (ví dụ: An Toàn, Lễ Phép,
Tr ách Nhiệm).

Ngăn Ngừa – Nhà tr ường xác đị nh
tr ước các hành vi mong muốn (hành
vi tốt), dạy, làm gương, và củng cố
một cách hệ thống trong toàn
tr ường. Học sinh được “bắt gặp” có
những hành vi tốt; nhà tr ường
thường xuyên củng cố và công nhận
(khen ngợi) những hành vi này.
Phản Ứng – Phản ứng với các hành
vi không mong muốn được sắp xếp,
hệ thống hóa và nhất quán. Chúng
tôi r ất nỗ lực và cân nhắc để giúp
toàn tr ường cùng nhất quán, tôn
tr ọng nội dung chung và phản ứng
hiệu quả đối với các hành vi ngỗ
nghịch.

Lưu Dữ Liệu – Dữ liệu về kỉ luật được
thu thập toàn tr ường. Dữ liệu sẽ cho
nhà tr ường biết các hành vi ngỗ nghịch
có nhiều khả năng xảy r a khi nào và ở
đâu hơn. Các phương pháp ứng phó
với hành vi không mong đợi được xây
dựng và dữ liệu sẽ cho thấy các
phương pháp đó có hiệu quả hay
không.
Thực Hiện – PBiS không phải là một
học tr ình hoặc chương tr ình đóng gói
sẵn mà là một khung hướng dẫn cộng
đồng nhà tr ường các bước giải quyết
các vấn đề r iêng biệt của từng tr ường
về văn hóa, môi tr ường và hành vi ứng
xử. Ý tưởng chính là nhằm làm việc
thông minh hơn, đỡ cực hơn, cải thiện
hành vi và môi tr ường học đường.
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