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Thư mục sách Giáo dục kỹ năng sống
    

A- LỜI GIỚI THIỆU

       Học sinh là lứa tuổi đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu

biết, thích tìm tòi, muốn khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, còn thiếu

kinh nghiệm sống nên dễ bị lôi kéo, kích động, hoặc dễ học theo, bắt chước một số thói

hư, tật xấu du nhập từ thế giới bên ngoài, từ Internet...

        Sống trong xã hội phát triển, con người cần phải sớm được trang bị những kỹ năng

cần thiết để hòa nhập với cộng đồng, với xu thế toàn cầu hóa. Rèn kỹ năng sống lại càng

cần thiết đối với thế hệ trẻ vì các em là những chủ nhân tương lai của đất nước. Giáo dục

kỹ năng sống sẽ góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Kỹ năng sống sẽ giúp học

sinh vững vàng đối diện với nghịch cảnh, là chìa khóa để các em mở ra cánh cửa thành

công. Rèn kỹ năng sống cho học sinh cũng đòi hỏi một quá trình lâu dài và liên tục.

          Nhằm góp phần nâng cao kỹ năng sống cho các em học sinh, chúng tôi biên soạn

cuốn  Thư mục giới thiệu sách kỹ năng sống  cho học sinhtrung học, giới thiệu những

kỹ năng sống cơ bản nhất với học sinh qua 8 chủ đề chính: 

Kĩ năng tự nhận thức; 

Kỹ năng kiểm soát cảm xúc;

Kỹ năng làm chủ bản thân; 

Kỹ năng giao tiếp; 

Kỹ năng đặt mục tiêu; 

Kỹ năng giải quyết vấn đề; 

Kỹ năng tư duy sáng tạo; 

Kỹ năng tư duy tích cực.

        Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám

phá, giúp học sinh vừa nắm vững khái niệm vừa được tham gia như người trong cuộc vào

những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lí các tình huống, qua đó rèn

luyện và phát huy những kỹ năng sống trong từng bài học.

Cấu trúc thư mục gồm 3 phần:
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Thư mục sách Giáo dục kỹ năng sống
A - Lời nói đầu.

B - Nội dung thư mục.

C – Mục lục.

Thư mục đã tập hợp nhiều tài liệu có trong thư viện được sắp xếp theo thứ tự  vần

chữ cái của tên sách nhằm  giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tra tìm tài

liệu. Hi vọng bộ sách sẽ là tại liệu quý giúp các em học sinh trưởng thành hơn trong cuộc

sống. Trong quá trình biên soạn mặc dù đã cố gắng nhưng cũng không tránh khỏi những

thiếu sót. Thư viện rất mong nhận được sự đóng góp và xây dựng từ quý bạn đọc để

những lần biên soạn thư mục sau sẽ hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn!

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

                            Long Biên, ngày 25  tháng 10 năm 2021.

Người biên soạn

Trần Thị Ánh Kim
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Thư mục sách Giáo dục kỹ năng sống
B. NỘI DUNG THƯ MỤC

1.  Kỹ   năng   sống   dành   cho   học

sinh - Học cách “Cho và nhâṇ” (Sự báo đáp

bất ngờ)  /Ngọc Linh  .-H.   :Văn học,  2018  .-

157 tr. ;14,5x20,5cm.

Trên đời không có tình yêu nào tự tìm

đến bạn, cũng không có may mắn nào tự nhiên

gõ cửa, bạn phải tự đi tìm cơ hội, hi sinh lợi

ích của bản thân hay trao tặng tình yêu vô tư

chân thành nhất tới người khác và không so bì

hơn thiệt.

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những

quy  tắc  ứng xử  trong cuôc̣  sống (sống chân

thành, khiêm tốn, nhân ái khoan dung, biết yêu

thương   trân   trọng,   sống   ân   nghĩa   thủy

chung,...).
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Thư mục sách Giáo dục kỹ năng sống
2. Kỹ năng sống dành cho học sinh  “Sự

kiên cường” (Những con đường dễ đi đều là
những con đường dốc)  /Ngọc Linh.-H.:  Văn
học,2015.- 151 tr.; 14,5x20,5cm.

Mỗi con người đều có hai cánh cửa. Đời
người  có được,  có mất;  đó  là  điều không  thể
thay đổi. Những cái chúng ta mất đi ở nơi này
nhất định sẽ tìm lại được ở một nơi khác. Bởi vì
bất kỳ điều gì Thượng Đế ban cho chúng ta đều
có hai cánh cửa, khi Ngài đóng một trong hai
cánh cửa, Ngài sẽ mở ra cánh cửa còn lại cho
bạn.

Trong cuôc̣ sống dù găp̣ khó khăn gì cần
phải có ý chí, dũng cảm kiên cường, lạc quan
kiên định đối diêṇ với cuôc̣ sống và vâṇ dụng trí
tuê ̣để vững vàng bước đến thành công.

3. Kỹ năng sống dành cho học sinh “Biết

trân trọng”(Loài cây đắng nhất nhưng nở hoa

sớm  nhất) /Ngọc  Linh   .-H.  :Văn   học   ,2015   .-

159tr. ; 14,5x20,5cm.

“Viên kim cương quý giá đang ở ngay cạnh

bạn” Hãy sống cho ngày hôm nay, đừng quá lo

lắng cho ngày mai. Bạn hãy tận hưởng sự tiến bộ

qua từng ngày, dù là nhỏ nhất.

Cuốn sách khuyên nhủ chúng  ta hãy biết

trân trọng những gì mà cuôc̣ sống ban tăṇg, trân

trọng tình thân, tình cảm mẹ con sâu năṇg, tình

phụ tử thiêng liêng bất diêṭ là niềm hạnh phúc lớn

nhất trong cuôc̣ đời mỗi người. Hãy yêu thương

kính trọng biết ơn và rèn luyêṇ về mọi măṭ để trở

thành người có ích.
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Thư mục sách Giáo dục kỹ năng sống
4.  Kỹ   năng   sống   dành   cho   học

sinh “Biết chấp nhâṇ”   (Kẻ   ngốc đã   thành

công)   /Ngọc   Linh.-H.   :Văn   học   ,2018.-

159tr. ;14,5 x 20,5cm.

“Chấp nhận nỗi đau” – Bạn có cảm thấy

mệt  mỏi   rã   rời   với  khối  kiến   thức  khổng   lồ

hàng ngày không? Có cảm  thấy kiệt  sức  với

những  cuộc   cạnh   tranh  khốc   liệt   không?  Có

cảm thấy lo lắng bởi nguy cơ sắp thất nghiệp

không? Nếu có chứng tỏ sự tự tôn, tự cường, tự

kiềm chế, tự lập của bạn vẫn đang tồn tại!

Cuốn sách đã để lại cho chúng ta những

suy ngẫm giàu ý nghĩa. Mỗi người muốn thành

công cần có chí khí giữ vững lâp̣ trường, kiên

cường dũng cảm rèn giũa tôi luyêṇ sẽ trở thành

nhân tài hữu dụng.

5.  Kỹ   năng   sống   dành   cho   học

sinh “Học cách sống”   (Sống bằng cả   trái

tim)  /Ngọc  Linh.-H.   :Văn  học   ,2018.-  145tr.;

14,5x20,5cm.

Đầu   sợi   dây  hạnh  phúc  –   có  một   tuýp

người đại diện cho tính cách kiên cường, cho dù

khó  khăn  hay   sung   sướng,   họ   vẫn   sống   thản

nhiên giống như tiểu thư trong câu chuyện “Đầu

sợi dây hạnh phúc”. Cho dù hạnh phúc chỉ xuất

hiện ở đầu sợi dây, nhưng tiểu thư ấy đã có bản

lĩnh kéo dài kéo dài nó ra mãi và đan thành một

chiếc áo len ấm áp.

Cuốn sách nhằm giúp các em học sinh rèn

luyện được cách suy nghĩ  tích cực, rèn ý chí và

khả  năng xử  lý   tình  huống khi  gặp  khó khăn
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trong cuôc̣ sống.

6.  Kỹ   năng   sống   dành   cho   học   sinh

“Biết lựa chọn” (Viết thất bại ở măṭ sau)  /Ngọc

Linh .-H.: Văn học, 2018 .- 147tr. ; 14,5 x 20,5cm.

Đối  với   con  người,   lựa   chọn   là  điều  khó

khăn nhất. khó khăn khi bạn nhìn nhận nó như một

sự lựa chọn, còn nó sẽ trở thành đơn giản khi bạn

không nghĩ tới việc phải lựa chọn điều gì nữa mà

bắt tay thực hiện nó. 

Đường đời là môṭ hành trình dài gian khổ,

chúng ta sẽ phải đối măṭ với những khó khăn nguy

hiểm và găp̣ nhiều cạm bẫy chông gai trong cuôc̣

sống lựa chọn hay từ bỏ, cần suy nghĩ kĩ càng, căn

cứ vào tình hình cụ thể, vâṇ dụng những tri thức

của mình, bình tĩnh đối măṭ. Đó là vũ khí sẽ đưa

con người gần đến thành công.

7.  Kỹ   năng   sống   dành   cho   học

sinh “Lòng biết  ơn” (Đến  lúc đó con có còn

nắm tay mẹ nữa hay không?) /Ngọc Linh .-H.:

Văn học, 2018 .-147tr.; 14,5 x 20,5cm.

Trong   cuộc   đời  mỗi   người,   những   công

việc cần giải quyết xong là vô hạn, nhưng cơ hội

báo đáp bố mẹ là hữu hạn. nếu chúng ta đánh mất

cơ hội đó, có lẽ cả đời chúng ta sẽ sống trong ân

hận và đau khổ.

Tình yêu là sợi dây vô hình, cho dù bạn có

bay cao đến đâu thì sợi dây dài ấy cũng sẽ buộc

chặt bạn lại. mẹ con xa cách nhưng tình ruột thịt

vẫn gắn chặt họ lại với nhau và cuối cùng một

ngày nào đó họ sẽ được đoàn tụ, vì tình yêu chân

thành là vĩnh hằng, không gì ngăn cản được.
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8. Kỹ năng ứng xử đẹp ở mọi lúc, mọi nơi

dành cho tuổi teen /Vũ Hùng .-H.: Phụ nữ,2015.-

227tr.; 14x20,5cm.

Bạn   thử   nghĩ   xem,   trong   cuộc   sống   hàng

ngày chúng ta đã thể hiện lòng biết ơn như thế nào?

Cảm ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ,

cảm ơn công dạy dỗ của thầy cô. Biết quý trọng của

công. Cảm ơn những người đã tạo ra của cải vật

chất để chúng ta sử dụng thuận tiện hàng ngày…

Cuốn   sách   giúp   các   em  học   sinh   học   hỏi

những lễ nghĩa căn bản, quy tắc ứng xử trong cuộc

sống,  nhằm rèn   luyện,   trau  dồi  những   thói  quen

chuẩn  mực  để   trở   thành những người  văn minh,

lịch sự, tự tin, tự trọng,…

9. 101 câu chuyện học sinh cần đọc (giúp các em 

vượt qua nỗi buồn)/ Ngọc Linh .H- Thế Giới, 

2016.-135tr.;13x20.5cm.

      Lúc đầu nhìn vết sẹo khó coi trên mặt mẹ  khiến

Eddice cảm thấy xấu hổ   nhưng sau   đó   em biết

được tình yêu thương vĩ đại của mẹ  dành cho mình,

em cảm thấy vô cùng tự hào và  hạnh phúc. Cha mẹ

đã hy sinh cho chúng ta rất nhiều, thế  nên chúng ta

cần biết yêu thương, kính trọng .

      Cuốn sách này hay và ý nghĩa giúp các em có thể

hiểu với mỗi con người đừng để ý quá đến những

việc mình sẽ mất đi thứ gì, mà nghĩ đến việc mình sẽ

được những gì . Như vậy chúng ta sẽ thấy cuộc sống

rất vui vẻ và hạnh phúc. Câu Chuyện Có Thể Giúp
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Các e Vượt qua Các Nỗi Buồn Trong Cuộc Sống Và

hoàn thiện con người hơn.

10. 101 câu chuyện học sinh cần đọc (giúp các em

tự tin và lạc quan trong cuộc sống)/Ngọc Linh.-H.:

Thế Giới, 2016.- 135tr.; 135x20.5cm.

           Cuốn sách được nhiều người đón nhận, sách

mang đến cho người dùng những trải nghiệm thú vị,

mang lại những phút thư giãn, ngoài ra Sách mang

đến cho bạn thứ còn quan trọng hơn cả kiến thức, đó

là   trí   tưởng  tượng.  Rất  nhiều  những cuốn sách đã

thay đổi cuộc đời người khác và sẽ có một cuốn sách

thay đổi cuộc đời bạn, hãy tìm ra nó. Sách giết mọi

khoảng thời gian trống vô nghĩa giúp cuộc sống của

bạn ý nghĩa hơn!

           Cô bé trong truyện dựa vào tinh thần ngoan

cường   và lạc quan để tạo ra kỳ   tích. Trong cuộc

sống và trong học tập, dù có khiếm khuyết về cơ thể

hay gặp thất bại, chúng ta vẫn kiên trì đến cùng, tích

cực đối diện và không bi quan rút lui hay bỏ   cuộc.
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(trích: “Một bàn tay cũng có thể).

11. 101 câu chuyện học sinh cần đọc (giúp các em

có đức tính lương thiện và phẩm chất tốt)/ Ngọc

Linh.-H.:Thế Giới, 2016.- 135tr .; 13x20.5cm

      Trên đời này không có thứ  gì cao quý hơn bằng

lao động. Cho dùnhiều tiền bạc đến đâu thì cũng có

ngày chúng ta dùng hết. Nhưng nếu yêu lao động,

luôn cần  cù  lao động  thì  chúng  ta  có  thể    tạo ra

nguồn tài sản không bao giờ cạn kiệt. 

(trích: “Kho báu ở vườn nho”

      Hy vọng cuốn sách này sẽ mang đến cho các em

thêm một niềm vui, một kho kiến thức về các câu

chuyện và đặc biệt hơn là giáo dục các em lương

thiện và có phẩm chất tốt.

12. 101   câu   chuyện   học   sinh   cần   đọc (giúp

các   em   mơ   ước   và   dám thực hiện)  /  Ngọc

Linh .- H.: Thế Giới, 2018.- 131tr.; 13x20.5cm

     Một  hôm thầy giáo yêu cầu chúng  tôi  nói  ra

những ước mơ của mình. Cậu bạn tôi có hai ước

mơ, một là sẽ mua được con bò, hai là có ngày cậu

ấy sẽ đi du lịch nước ngoài. Khi đến lượt tối, tôi lại

không nói được gì. Thế là thầy giáo gợi ý tôi mua

lại một ước mơ của cậu bạn. Có lẽ bạn tôi lúc ấy

rất muốn mua một con bò nên đã bán lại ước mơ đi

du lịch nước ngoài cho tôi. Chính nhờ nó mà tôi

thay đổi"

      Ước mơ là động lực và mục tiêu để  chúng ta

phấn đấu, nếu không có ước mơ, có lẽ   chúng ta

không làm nên điều gì. Chỉ   có ước mơ mới đánh

thức hy vọng và sức mạnh sinh tồn. Nó quyết định

thành công của chúng ta sau này.
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 trích: “Ước mơ vô giá”

13. 101 câu chuyện học sinh cần đọc (giúp các

em biết khám phá và chinh phục đỉnh cao) /

Ngọc   Linh   .-H.:Thế   Giới,   2018.-135tr.;13x

20.5cm

         Thời khắc lịch sử đang tới gần. Trước khi

xuất phát, Gagarin được kiểm tra sức khỏe lần

cuối. Ông mặc trang phục của phi gia, bước vào

khoang của tàu vũ trụ Phương Đông. "5,4,3,2,1,

xuất  phát!".  Tàu vũ trụ kéo théo một vệt  khói

dài, dần bay vào không gian. Ông cảm thấy vô

cùng kỳ diệu, và tin nhắn đầu tiên truyền về trái

đất có nội dung: "Vũ trụ thật đẹp!"

       Chuyến bay của Gagarin là mở  đầu cho sự

nghiệp hàng không  vũ trụ  thế  giới. Sự  thành

công   của   ông   không   phải   là   ngẫu   nhiên   nếu

không có sự   cố   gắng nỗ   lực, gian khổ   rèn

luyện thì dù có mơ ước của ông có lớn lao đến

đâu cũng không bao giờ  có thể  trở  thành hiện

thực. 

 (trích: “ Người đầu tiên bay vào vũ trụ”.)

14. 101 câu chuyện học sinh cần đọc (giúp các em

sống chan hòa, yêu thương loài vật) /Ngọc Linh .-

H.:Thế Giới, 2016.-144tr.;13x 20.5cm.

      "Một đêm nọ, nhà khảo sát bị tiếng ồn của chim

tu-căng này đánh thức. Ông lập tức tỉnh dậy và bật

đèn xem có chuyện gì xảy ra. Thì ra lúc ấy bên cạnh

giường của mình có  một  con rắn rất   to,  đôi  mắt

trừng trừng, cái lưỡi xẻ đôi liên tục thò ra thụt vào.

Các đồng nghiệp của ông nghe thấy tiếng động cũng
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vội vàng chạy đến đánh đuổi con rắn đi. Về sau, họ

mới biết đó là loài rắn độc, nếu chú chim tu-căng

không báo động kịp thời, đợi đến khi con rắn bò lên

giường thì hậu quả vô cùng đáng sợ..."

       Mặc  dù  chim  và  con  người  không  phải  là

đồng  loại,  nhưng  nhà khảo sát và chú chim tu  –

căng này lại  xây dựng được một mối quan hệ tốt

đẹp. Xem ra chỉ  cần con người đối xử  với các động

vật với trái tim nhân ái thì chúng sẽ  xóa bỏ  tâm lý

đề     phòng  và   thoải  mái   làm bạn  với   con  người.

(trích: “Chú chim tu – căng không sợ người lạ”

15. 101 câu chuyện học sinh cần đọc (giúp các em

giúp các em trưởng thành)  /Ngọc Linh  .-H.:Thế

Giới, 2016.-175tr.;13x 20.5cm.

     "Ngày cuối năm, người con thứ ba từ sớm đã ra

chợ buôn bán, đến khi trời tối mịt mới về nhà. Anh

thấy vợ đã nấu xong các món liền bảo vợ mang đồ

ăn sang biếu cha mẹ. Nhưng vợ anh càu nhàu nói

rằng,  anh không phải con ruột,  cũng chẳng được

chia của cải gì nên không cần phải đi. Người chồng

nghe những lời vợ nói, trong lòng rất buồn. Anh nói

với vợ, mình có ngày hôm nay là nhờ ơn nuôi dưỡng

của  cha  mẹ,   làm người  không  được  vong ân  bội

nghĩa. Nói xong, anh bưng những đồ ăn gnon nhất

sang nhà cha mẹ."

      Vợ  chồng ông lão đã nuôi dưỡng bốn người con

khôn lớn, nhưng vào đêm giao thừa suýt nữa lại phải

chịu đói, rét. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta,   làm

con phải biết kính trọng và có hiếu với  cha mẹ.  
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16.  101   câu   chuyện   cần  đọc   (giúp   các   em

kiên trì và nỗ lực vươn lên) / Ngọc Linh.- H.:

Thế Giới,  2018.-13x20.5cm.

      Một cậu bé bị mất tay trái trong một tai nạn

nhưng cậu không từ bỏ ước mơ học Judo. Cậu

kiên   trì  mỗi  ngày   theo  học  một  bậc   thầy   về

Judo. Mặc dù cậu chăm chỉ tập luyện nhưng sư

phụ của cậu chỉ dạy đúng một chiêu thức trong

suốt mấy tháng liền. Ở vòng loại, cậu bé chỉ

dùng chiêu   thức  này đã dễ dàng đánh  thắng

các   đối   thủ   và   hiên   ngang   bước   vào   chung

kết..."

         Trong cuộc sống chúng ta thường ngưỡng

mộ   ưu điểm của người khác,   buồn   tủi   về

khuyết  điểm  của  mình  và  quên  đi  ưu  điểm

của   bản thân. Hãy tin rằng chỉ   cần phát huy

ưu điểm, nỗ  lực không ngừng, nhất định chúng

ta sẽ gặt hái được thành công. (trích: “ Cánh tay

trái tàn tật”)

17. 168 câu chuyện hay nhất (Phẩm chất tốt - 

Thói quen tốt) / Ngọc Linh .-H.: Thế Giới, 2018

.- 130tr.; 14x20.5cm

      Cuốn sách tập hợp những câu chuyện nhiều

màu sắc, đầy tính trí tuệ, hàm súc và giàu triết lí

có tác dụng khích lệ ý chí thành bộ sách 168 câu

chuyện hay nhất dành cho thiếu nhi. Có thể con

đường  phía   trước   của   bạn   còn  nhiều   trắc   trở,

hoặc bị chìm trong bóng tối lạnh giá. Hy vọng

rằng bạn có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc từ các

câu chuyện này, qua đó có được những suy ngẫm
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mới mẻ và sâu sắc hơn về ý nghĩa của cuộc sống.

Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương 1. Phẩm chất làm người

Chương 2. Thói quen làm việc

Chương 3. Thói quen học tập

Chương 4. Thói quen giao tiếp

Chương 5. Đọc vạn cuốn sách, đi vạn con đường

18.  168 câu chuyện hay nhất (Vượt qua nỗi

buồn phiền) / Ngọc Linh .-H. : Thế Giới, 2018 .-

183tr.; 13x20.5cm

      168 câu chuyện hay nhất - Vượt qua nỗi buồn
phiền là   tập hợp những câu chuyện nhiều màu
sắc, đầy tính trí tuệ, hàm súc và giàu triết lí có
tác dụng khích lệ ý chí. Có thể con đường phía
trước của bạn còn nhiều trắc trở, hoặc bị chìm
trong bóng tối lạnh giá, nhưng mong rằng bạn có
thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc từ các câu chuyện
này, qua đó có được những suy ngẫm mới mẻ và
sâu sắc hơn về ý nghĩa của cuộc sống.
           Mong rằng trí tuệ sẽ trở thành người bạn
đồng hành mãi mãi của bạn trên mọi hành trình
để mang lại cho cuộc sống của bạn những khúc
nhạc   du   dương   ngọt   ngào   và   những   ánh   hào
quang lấp lánh!

19.  168 câu chuyện hay nhất (những câu chuyện
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cảm động nhất)/ Ngọc Linh .-H.: Thế Giới, 2018 .-

187tr.; 13x20.5cm.

           Có trí tuệ, bạn sẽ được trải nghiệm niềm vui và
mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.Khi
mệt mỏi, hãy nhớ đến lời răn dạy của các bậc trí giả.
Khi rơi vào đường cùng bế tắc, hãy lắng nghe tiếng
lòng  của   người   thông  minh.  Tôi   tin   rằng   trên   con
đường đi tới thành công của chúng ta không chỉ có
cầu vồng lấp lánh mà có cả mưa gió cản lối nhưng có
trí tuệ giúp sức, cuối cùng bạn sẽ vượt qua gió mưa và
đến được với ánh sáng mặt trời ấm áp. 
Chương 1. Tình yêu thương của cha mẹ bảo vệ con
suốt đời
Chương 2. Tình bạn, ánh sáng sưởi ấm tâm hồn.diệt
chiếu sáng cuộc sống.
Chương 3.Thái độ quyết định tất cả.

20.  168 câu chuyện hay nhất (Vươn lên để thành
công)  /Ngọc   Linh   .-H.:   Thế  Giới,   2018   .-   207tr.;
13x20.5cm
      Trí tuệ giống như ngọn đèn xuyên qua đêm tối, soi
sáng con đường chông gai phía trước. Trí tuệ giống
như chiếc chìa khóa diệu kỳ gợi  mở cánh cửa tâm
hồn. Trí tuệ giống như những tia nắng mặt trời ấm áp
xua tan bóng tối lạnh giá phủ mờ nhân loại. Đấng tạo
hóa có trí tuệ mới có thể tạo ra một thế giới diệu kì;
nhân loại có trí tuệ chỉ đường sẽ bước sang thế giới
hiện đại văn minh. Khi bạn có trí tuệ, bạn sẽ dễ dàng
gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Bảy
trăm năm trước, Giovanni Boccaccio đã nói: “Trí tuệ
là cội nguồn hạnh phúc của con người”. Thật vậy, có
trí tuệ, bạn sẽ được trải nghiệm niềm vui và mang lại
hạnh phúc cho những người xung quanh.

21. 168 câu chuyện hay nhất (Học cách giao tiếp) /
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Ngọc Linh .-H.: Thế Giới, 2018 .- 207tr.; 13x20.5cm

      Quyển sách văn học thiếu nhi 168 Câu Chuyện Kỹ

Năng Sống Cho HS - Học Cách Giao Tiếp - Kí Hiệu

Của Chiến Thắng (TB2018) tập hợp những câu chuyện

nhiều màu sắc, đầy tính trí tuệ, hàm súc và giàu triết lí

có tác dụng rèn luyện kỹ năng sống thành bộ sách 168

câu chuyện hay nhất dành cho thiếu nhi.

Chương 1. Trí tuệ và cuộc sống.

Chương 2. Khoan dung của bạn.

Chương 3. Một cây làm chẳng nên non.

Chương 4. Lắng nghe bản nhạc dâng tặng mẹ.

Chương 5. Giữ chữ tín.

22.  Rèn kỹ năng sống cho học sinh (Kỹ năng giao
tiếp)/  Ngọc Linh .-H.: Thế Giới, 2018 .- 138tr.; 13x
20.5cm 
       Cuốn sách tập hợp những câu chuyện nhiều màu
sắc,  đầy tính trí   tuệ,  hàm súc và giàu triết   lí  có tác
dụng khích lệ ý chí thành bộ sách 168 câu chuyện hay
nhất dành cho thiếu nhi. Có thể con đường phía trước
của bạn còn nhiều trắc trở, hoặc bị chìm trong bóng tối
lạnh giá. Hy vọng rằng bạn có thể hiểu được ý nghĩa
sâu sắc từ các câu chuyện này, qua đó có được những
suy ngẫm mới mẻ và sâu sắc hơn về ý nghĩa của cuộc
sống.
     Phần I: Khái niệm cơ bản 
            I.Kĩ năng giao tiếp là gì?
            II. Kĩ năng giao tiếp hiệu quả
     Phần II: Đọc truyện và thực hành các kĩ năng giao
tiếp.
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23.Tủ sách sống đẹp mỗi ngày - Khát vọng sống

(Đừng   nói   không   bao   giờ)/  Nguyễn  Viên  Như.-

H.:Văn học,2015 .- 187tr.; 13x20.5cm

          Bạn đang cần một nơi sẻ chia những nỗi nhớ

không tên,  những điều đáng quý,  những phút giây

ngọt ngào của cuộc sống? Những câu chuyện về tình

cảm thầy cô, bạn bè, tình thương yêu của gia đình đã

được chia sẻ trong  Tủ Sách Sống Đẹp Mỗi Ngày.

Đây là nơi bạn thể hiện tình yêu giữa những lo toan

bộn bề của cuộc sống. Một chút yêu thương để thấy

lòng ấm áp. Một chút chậm lại để mạnh mẽ tiến lên

và một chút tĩnh lặng để nhận ra những điều giản dị

nhưng tốt đẹp đang hiện hữu.

24. Tủ sách sống đẹp mỗi ngày- Bạn có thể thay

đổi thế giới (Chỉ thua khi đầu hàng)/ Nguyễn Viên

Như .-H. : Văn học, 2015 .- 186tr.; 13x20.5cm

      Cuốn sách này gồm 50 câu chuyện.

        Là tập hợp những câu chuyện về thái độ đối mặt

và dũng cảm đối mặt khó khăn. Cuốn sách được rất

nhiều tình cảm của đông đảo bạn đọc trên mọi miền

đất nước. Những câu chuyện giúp người đọc thay đổi

thái độ sống, hoàn thiện bản thân.

  Khi  bạn  đối  mặt  với  những   thử   thách   trong cuộc

sống, bạn sẽ thấy mình khôn lớn hơn lên. Hãy sống và

dám sống, đường để sự buồn bã, tuyệt vọng làm mờ

đi những niềm vui cuộc sống của bạn. Không có ai là

trọn vẹn cả, nhưng những người từng trải thì sẽ học

được cách vượt qua khó khắn nhiều hơn.
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25.  Tủ sách sống đẹp mỗi ngày -  Tình yêu bất

tận của mẹ  (Đôi mắt con là của mẹ)  /  Nguyễn

Viên Như.-H.: Văn học, 2015 .- 189tr.; 13x20.5cm

            Mở đầu cuốn sách là câu chuyện “Rồi sẽ ổn

thôi” nói về một cô sinh viên sau khi ra trường phải

bươn trải với cuộc sống thành phố như thế nào? và

khi mệt mỏi nhất, không định hướng được nhất thì

ai sẽ là người mà cô cần dựa vào và chia sẻ?

        Sống Đẹp Mỗi Ngày - Tình Yêu Bất Tận Của

Mẹ: Đôi Mắt Con Là Của Mẹ là những câu chuyện

về tình yêu thương bao la của bố mẹ, gia đình giúp

chúng ta   thêm trân quý những khoảnh khắc sum

họp bên mái ấm.

26. Tủ sách sống đẹp mỗi ngày - Chuyện về thầy 

cô và bạn bè (Lớp học về lòng trắc ẩn) /Nguyễn 

Viên Như.-H.: Văn học, 2015 .- 180tr.; 13x20.5cm

      Cuốn sách gồm 41 câu chuyện, đó là những tâm

sự   thắp  sáng ký ức  sống động,  đẹp  đẽ  về  những

người thầy, người cô của riêng mỗi chúng ta như:

Xin cô tha lỗi, Lời thầy dạy, Lớp học về lòng trắc

ẩn, Bài học của thầy Mỹ thuật, Đôi tay cô…

           Mỗi câu chuyện là một kỷ niệm, một bài học

quý giá,  tuyệt vời của Thầy, Cô, sẽ là hành trang

giúp các em vững bước vào đời. Qua cuốn sách, các

bạn có thể thấy đâu đó bóng dáng một người Thầy,

một người Cô tương tự như những người đã dạy dỗ

chúng ta, cũng thấy đâu đó một chút mình trong đó.
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27. Tủ sách sống đẹp mỗi ngày – Mỗi ngày nên chọn

một niềm vui (Một ngôi sao, một định mệnh) / Nguyễn

Viên Như.-H.: Văn học, 2015 .- 175tr.; 13x20.5cm

        Cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi sáng, ngập

trang niềm vui, đôi khi chúng ta sẽ rơi vào tâm trạng buồn

tủi, cô đơn, tuyệt vọng. Bạn hãy vững tin và luôn thắp

cháy trong tim ngọn lửa khát vọng sống, vấp ngã ở đâu ta

hãy đứng lên ở đó, nỗ lực và kiên trì đến cùng, nhất định

bạn sẽ vượt qua những khoảng trống vô hình đó.

      "Sống đơn giản. Yêu thương ngập tràn. Quan tâm sâu

sắc." - Bạn sẽ chọn làm "cái cốc" như thế nào trong cuộc

sống   của   chúng   ta?  Điều   đó   không  quan   trọng.  Quan

trọng là chúng ta biết  thỏa mãn với những gì chúng ta

đang có trong hiện tại. Vì nó sẽ cho ta hạnh phúc thật sự,

và cuộc sống bình yên.

28. Tủ sách sống đẹp mỗi ngày–Bài học vô giá  (Cây

nào quả đó)  /Nguyễn Viên Như .-H. :Văn học ,2015 .-

191tr. ;13x20.5cm.

        Sống Đẹp Mỗi Ngày - Những Bài Học Vô Giá:

Cây Nào Quả Đó là những câu chuyện về thái độ sống,

cách đối nhân xử thế ở đời, giúp chúng ta rút ra kinh

nghiệm trong những hành vi thường nhật.

Với thông điệp chia sẻ yêu thương Bài học vô giá cho

chúng ta những suy ngẫm về những bài học, triết lý

cuộc sống đầy ý nghĩa, giúp bạn sống trọn vẹn, sống

đẹp mỗi ngày  “Để những giây phút của cuộc sống trôi

đi ý nghĩa thì chúng ta hãy học cách sống trọn vẹn

từng ngày...nếu bạn làm được, nhất định một tương lai

xán lạn đang đợi ở phía trước”..
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29. Tủ sách sống đẹp mỗi ngày–Sống bằng cả trái

tim  (Yêu thương khi  còn có thể)  /  Nguyễn Viên

Như .-H. :Văn học ,2015 .-191tr.

;13x20.5cm.

        Bằng việc sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn

và trên các diễn đàn internet, nhóm tác giả đã biên

soạn thành công tủ sách và nhận được nhiều tình cảm

của đông đảo bạn đọc trên mọi miền đất nước.

               Sống Đẹp Mỗi Ngày - Sống Bằng Cả Trái

Tim là những câu chuyện giản dị nhưng đong đầy ý

nghĩa nhân văn, giúp chúng ta thêm trân quý những

phút giây của cuộc sống.

30. Tủ sách sống đẹp mỗi ngày–Hành trang cuộc

sống   (Mạnh  mẽ   hơn   ngày   hôm  qua)  /Nguyễn

Viên Như .-H. :Văn học ,2015 .-179tr. ;13x20.5cm.

        Bằng việc sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn

và trên các diễn đàn internet, nhóm tác giả đã biên

soạn thành công tủ sách và nhận được nhiều tình

cảm của đông đảo bạn đọc trên mọi miền đất nước.

               Sống Đẹp Mỗi Ngày - Hành Trang Cuộc

Sống là những câu chuyện về niềm tin vào năng lực

và ý chí của bản thân, giúp chúng ta thêm trân quý

những phút giây giản dị của cuộc sống.

        Hạnh phúc đâu phải thứ xa xỉ, khó kiếm tìm,

nó đơn giản chỉ là những điều bé nhỏ mà ta nhận

lấy khi mang niềm vui đến cho người khác.
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31.  Tủ sách sống đẹp mỗi ngày–Chắp cánh yêu
thương   (Con  chỉ  giúp  ông  khóc)  /Nguyễn  Viên
Như .-H. :Văn học ,2015 .-141tr. ;13x20.5cm.
                Sống  Đẹp  Mỗi  Ngày   -  Chắp  Cánh  Yêu
Thương là những câu chuyện về tình người ấm áp,
bao dung  giúp chúng ta thêm trân quý những phút
giây giản dị của cuộc sống.
      Chắp Cánh Yêu Thương là tổng hợp những câu
chuyện, những tâm sự, những lời tri ân từ tận đáy
lòng của các thế hệ học sinh đã và đang được quan
tâm, dìu dắt bởi chính các thầy cô giáo, cha mẹ của
mình như một thông điệp nhắc nhở chúng ta cần biết
yêu thương, kính trọng những người đã tận tâm dạy
dỗ chúng ta lên người.

32.  Tủ sách sống đẹp mỗi  ngày–Tình cha ấm áp
(Con có  còn  dư đồng  nào  không?)  /Nguyễn  Viên
Như .-H. :Văn học ,2015 .-141tr. ;13x20.5cm.
      Đây là tuyển tập 42 truyện ngắn ghi lại những câu
chuyện về sự quan tâm, tình yêu thương bao la của bố
mẹ, gia đình giúp chúng ta thêm trân trọng, quý giá
những khoảnh khắc sum họp bên mái ấm.
      Cha thường nghiêm khắc, ít nói nhưng luôn có một
trái   tim   ấm  nóng,   dành   hết   tất   cả   yêu   thương   cho
những đứa con của mình. Có ai đó đã từng nói: “Tấm
lòng của người cha là một kiệt tác của tạo hóa”, từng
lời cha khuyên giống như những bài học vô giá, giúp
con thêm tự tin, tư lập suốt chặng đường dài của cuộc
sống. Thật may mắn khi chúng ta có cha ở bên cạnh, là
trụ cột vững chắc cho cả gia đình.Cha cho con niềm tin
vào sự kỳ diệu của tình yêu thương và sự bao dung.
Cha chính là món quà vô cùng quý giá mà thượng đế
đã ban tặng cho chúng ta. 
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C – MỤC LỤC

TT Tên sách Trang

1
Kỹ năng sống dành cho học sinh - Học cách “Cho và nhâṇ” (Sự báo đáp 

bất ngờ)
3

2
Kỹ năng sống dành cho học sinh  “Sự kiên cường” (Những con đường dễ đi

đều là những con đường dốc)
3

3
Kỹ   năng   sống   dành   cho   học   sinh “Biết   trân trọng”(Loài   cây đắng   nhất

nhưng nở hoa sớm nhất) 
4

4 Kỹ năng sống dành cho học sinh “Biết chấp nhâṇ” (Kẻ ngốc đã thành công) 4

5 Kỹ năng sống dành cho học sinh “Học cách sống” (Sống bằng cả trái tim) 5

6 Kỹ năng sống dành cho học sinh  “Biết lựa chọn” (Viết thất bại ở măṭ sau) 5

7
Kỹ năng sống dành cho học sinh “Lòng biết ơn” (Đến lúc đó con có còn

nắm tay mẹ nữa hay không?)
6

8 Kỹ năng ứng xử đẹp ở mọi lúc, mọi nơi dành cho tuổi teen 6

9 101 câu chuyện học sinh cần đọc (giúp các em vượt qua nỗi buồn) 7

10
101 câu chuyện học sinh cần đọc (giúp các em tự tin và lạc quan trong cuộc

sống)
7

11
101 câu chuyện học sinh cần đọc (giúp các em có đức tính lương thiện và

phẩm chất tốt)
8

12
101  câu  chuyện  học  sinh  cần  đọc (giúp  các  em  mơ  ước  và  dám thực

hiện)
8

13
101 câu chuyện học sinh cần đọc (giúp các em biết khám phá và chinh phục

đỉnh cao)
9

14
101 câu chuyện học sinh cần đọc (giúp các em sống chan hòa, yêu thương

loài vật)
10

15 101 câu chuyện học sinh cần đọc (giúp các em giúp các em trưởng thành) 10
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16 101 câu chuyện cần đọc (giúp các em kiên trì và nỗ lực vươn lên) 11

17 168 câu chuyện hay nhất (Phẩm chất tốt - Thói quen tốt) 11

18 168 câu chuyện hay nhất - Vượt qua nỗi buồn phiền  12

19 168 câu chuyện hay nhất (những câu chuyện cảm động nhất) 13

20 168 câu chuyện hay nhất (Vươn lên để thành công) 13

21 168 câu chuyện hay nhất (Học cách giao tiếp) 14

22 Rèn kỹ năng sống cho học sinh (Kỹ năng giao tiếp) 14

23 Tủ sách sống đẹp mỗi ngày - Khát vọng sống (Đừng nói không bao giờ) 15

24
Tủ sách sống đẹp mỗi ngày- Bạn có thể thay đổi thế giới (Chỉ thua khi đầu 

hàng)
15

25
Tủ sách sống đẹp mỗi ngày - Tình yêu bất tận của mẹ (Đôi mắt con là của 

mẹ)
16

26
Tủ sách sống đẹp mỗi ngày - Chuyện về thầy cô và bạn bè (Lớp học về lòng

trắc ẩn)
16

27
Tủ sách sống đẹp mỗi ngày – Mỗi ngày nên chọn một niềm vui (Một ngôi 

sao, một định mệnh)
17

28 Tủ sách sống đẹp mỗi ngày–Bài học vô giá (Cây nào quả đó) 17

29
Tủ sách sống đẹp mỗi ngày–Sống bằng cả trái tim (Yêu thương khi còn có 

thể)
18

30
Tủ sách sống đẹp mỗi ngày–Hành trang cuộc sống (Mạnh mẽ hơn ngày 

hôm qua)
19

31
Tủ sách sống đẹp mỗi ngày–Chắp cánh yêu thương (Con chỉ giúp ông 

khóc)
20

32 Tủ sách sống đẹp mỗi ngày–Tình cha ấm áp (Con có còn dư đồng nào 
không?)

20
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