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GGOOAALLSS  AANNDD  OOBBJJEECCTTIIVVEESS  

  

GGOOAALL  OONNEE::    MMoottiivvaattiioonn  ttoo  LLeeaarrnn  

TToo  rreeaalliizzee  tthheeiirr  ppootteennttiiaall  ttoo  lleeaarrnn,,  ssttuuddeennttss  mmuusstt  bbee  hhiigghhllyy  mmoottiivvaatteedd..    TThheerreeffoorree,,  ssttuuddeennttss  sshhaallll::  

  DDeevveelloopp  sseellff  rreessppeecctt,,  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  iinnddeeppeennddeennccee,,  

  AAcccceepptt  lleeaarrnniinngg  aass  aann  eennjjooyyaabbllee  aanndd  eesssseennttiiaall  lliiffeettiimmee  aaccttiivviittyy,,  

  EExxppeerriieennccee  ssuucccceessss  iinn  tthhee  lleeaarrnniinngg  pprroocceessss..  

  

GGOOAALL  TTWWOO::    MMaasstteerryy  ooff  tthhee  BBaassiicc  SSkkiillllss  

PPrrooffiicciieennccyy  iinn  tthhee  bbaassiicc  sskkiillllss  iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  aaccqquuiirriinngg  kknnoowwlleeddggee  aanndd  ffoorr  ssuucccceessss  iinn  oouurr  

ssoocciieettyy..    TThheerreeffoorree  ssttuuddeennttss  sshhaallll::  

  

  RReeaadd  wwiitthh  ccoommpprreehheennssiioonn  aanndd  aaddeeqquuaattee  ssppeeeedd,,  

  LLiisstteenn  aanndd  oobbsseerrvvee  wwiitthh  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  

  WWrriittee  wwiitthh  ccllaarriittyy  aanndd  pprreecciissiioonn  

  SSppeeaakk  ccoohheerreennttllyy  aanndd  ttoo  tthhee  ppooiinntt,,  

  RReeccooggnniizzee  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ffaacctt  aanndd  ooppiinniioonn,,  bbeettwweeeenn  pprrooppaaggaannddaa  

  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  

  CCoommppuuttee  wwiitthh  aaccccuurraaccyy  aanndd  aaddeeqquuaattee  ssppeeeedd,,  

  IIddeennttiiffyy  pprroobblleemmss  aanndd  ffiinndd  wwoorrkkaabbllee  ssoolluuttiioonnss..  

  

GGOOAALL  TTHHRREEEE::    AAccqquuiissiittiioonn  ooff  KKnnoowwlleeddggee  

AAccqquuiirriinngg  kknnoowwlleeddggee  lleeaaddss  ttoo  ffuulllleerr  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppootteennttiiaall  aanndd  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  

rreessppoonnssiibbllee  cciittiizzeennsshhiipp..    TThheerreeffoorree,,  ssttuuddeennttss  sshhaallll::  

  

  KKnnooww  tthhee  bbaassiiccss  ooff  ggoooodd  hheeaalltthh  aanndd  nnuuttrriittiioonn,,  

  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  rriigghhttss  ooff  cciittiizzeennsshhiipp,,  

  UUnnddeerrssttaanndd  hhooww  yyoouunngg  cchhiillddrreenn  ggrrooww  aanndd  lleeaarrnn  ((pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  ppaarreenntthhoooodd)),,  

  IInnvveessttiiggaattee  tthhee  pprraaccttiiccaall  aanndd  tthheeoorreettiiccaall  sscciieenncceess,,  

  GGaaiinn  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccuullttuurraall,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  ppoolliittiiccaall  hhiissttoorryy  ooff  oouurr  nnaattiioonn  

aanndd  ootthheerrss,,  

  GGaaiinn  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hhuummaanniittyy  aanndd  eexxpplloorree  tthheeiirr  ccrreeaattiivvee  ppootteennttiiaall  tthhrroouugghh  aarrttss,,  

  PPaarrttiicciippaattee  iinn  aanndd  aapppprreecciiaattee  tthhee  aarrttss,,  

  DDeevveelloopp  sskkiillllss  uusseeffuull  iinn  ddaaiillyy  lliiffee  aanndd  ggaaiinn  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  iinntteelllliiggeenntt  

ccoonnssuummeerrss..  

  



GGOOAALLSS  AANNDD  OOBBJJEECCTTIIVVEESS    66000000  

GGOOAALL  FFOOUURR::    CCoommppeetteennccee  iinn  LLiiffee  SSkkiillllss  

SSttuuddeennttss  aarree  cchhaalllleennggeedd  ttoo  ffuunnccttiioonn  ssuucccceessssffuullllyy  iinn  mmuullttiippllee  rroolleess  --  aass  cciittiizzeennss,,  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss,,  

ppaarreennttss,,  pprroodduucceerrss  aanndd  ccoonnssuummeerrss..    TThheerreeffoorree  ssttuuddeennttss  sshhaallll::  

  

  GGaaiinn  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hhuummaanniittyy  aanndd  eexxpplloorree  tthheeiirr  ccrreeaattiivvee  ppootteennttiiaall  tthhrroouugghh  

tthhee  aarrttss,,  

  DDeevveelloopp  sskkiillllss  uusseeffuull  iinn  ddaaiillyy  lliiffee  aanndd  ggaaiinn  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  iinntteelllliiggeenntt  

ccoonnssuummeerrss,,  

  BBee  ttrraaiinneedd  iinn  sskkiillllss  wwhhiicchh  mmaayy  lleeaadd  ttoo  eemmppllooyymmeenntt  aafftteerr  ggrraadduuaattiioonn,,  

  BBee  mmaaddee  aawwaarree  ooff  ccaarreeeerr  ooppppoorrttuunniittiieess,,  

  UUnnddeerrssttaanndd  hhooww  yyoouunngg  cchhiillddrreenn  ggrrooww  aanndd  lleeaarrnn  ((pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  ppaarreenntthhoooodd))..  

  

GGOOAALL  FFIIVVEE::    UUnnddeerrssttaannddiinngg  SSoocciieettyy’’ss  VVaalluueess  

TToo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  cciittiizzeennss  aanndd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ppoossiittiivvee  cchhaannggee..    SSttuuddeennttss  mmuusstt  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  

rreessppeecctt  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  vvaalluueess  ooff  tthhiiss  ssoocciieettyy..    TThheerreeffoorree,,  ssttuuddeennttss  sshhaallll::  

  

  LLiisstteenn  aanndd  oobbsseerrvvee  wwiitthh  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  

  DDeevveelloopp  sseellff  rreessppeecctt,,  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  iinnddeeppeennddeennccee,,  

  RReessppeecctt  tthhee  rriigghhttss  ooff  ootthheerrss,,  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  eeaacchh  ppeerrssoonn  iiss  uunniiqquuee  aanndd  vvaalluuaabbllee,,  

  GGaaiinn  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccuullttuurraall,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  ppoolliittiiccaall  hhiissttoorryy  ooff  oouurr  

nnaattiioonn  aanndd  ootthheerrss,,  

  DDeevveelloopp  vvaalluueess  ccoommppaattiibbllee  ttoo  aa  pplluurraalliissttiicc  ssoocciieettyy..  


