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                                                                       Đồng Nai, ngày 15 tháng 02 năm 2011 

 

THÔNG BÁO SỐ 1 
V/v Tổ chức Hội thảo khoa học 

“Tính tự chủ của học sinh trong thời đại đa truyền thông” 

 

Kính gửi :.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Thanh thiếu niên ngày nay đang đứng trước những cơ hội to lớn do các phương 

tiện truyền thông mang lại, đặc biệt là internet, truyền hình, báo chí,... Các phương tiện 

truyền thông không những là nguồn tài nguyên để các em học tập, nâng cao nhận thức 

mà còn là một kênh rất quan trọng định hình sự phát triển mọi mặt nhân cách của các 

em. Tuy nhiên, các em cũng phải gánh chịu nhiều khó khăn mà hệ lụy từ các phương 

tiện truyền thông mang lại. Các nghiên cứu gần đây cho thấy truyền hình, nhất là các 

kênh bạo lực thường mang lại những tính cách xấu cho các em. Nghiên cứu về internet 

cho thấy có tình trạng nghiện internet, sự thay đổi nhận thức và hành vi tình dục, bạo 

lực, ... mà thanh thiếu niên ảnh hưởng từ internet. Chính vì thế, Hội khoa học Tâm lý - 

giáo dục Đồng Nai phối hợp với Hội Nhà báo Đồng Nai, Đại học Đồng Nai, và Trung 

tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố đồng tổ chức Hội thảo khoa học “ Tính tự chủ 

của học sinh trong thời đại đa truyền thông”. 

 

Mục đích của Hội thảo: 

- Nhận diện các yếu tố truyền thông ảnh hưởng đến sự phát triển của học sinh; 

- Hình thành các ý tưởng giải pháp nâng cao tính chủ động của học sinh đối với các 

phương tiện truyền thông; 

- Nâng cao nhận thức của xã hội về những tác động của phương tiện truyền thông 

đến thế hệ trẻ. 

 

Các chủ đề chính của Hội thảo. 

1. Tác động của những phương tiện truyền thông đến sự phát triển tâm lý của thanh 

thiếu niên; 

2. Những phương tiện truyền thông ảnh hưởng đến các trào lưu ở thanh thiếu niên; 

3. Nhận thức của thế hệ trẻ với các phương tiện truyền thông; 

4. Internet và thách thức; 

5. Giải pháp nâng cao tính chủ động của học sinh với các phương tiện truyền 

thông;.... 

 

Hội đồng khoa học Hội thảo. 

1. PGS. TS. TTND Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch Hội khoa học Tâm lý - giáo dục 

Đồng Nai - Chủ tịch Hội đồng; 

2. TS Huỳnh Văn Tới - Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai - Thành viên; 

3. TS Phạm Văn Thanh - Phó chủ tịch Hội khoa học Tâm lý - giáo dục Đồng Nai, 

hiệu phó trường ĐH Đồng Nai - Thành viên; 

4. TS Huỳnh Văn Thông - Trưởng khoa Báo chí và truyền thông, ĐH khoa học xã hội 

và nhân văn Tp HCM -  Thành viên; 



5. Ô. Lê Minh Công - Phó trưởng khoa Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần trung 

ương 2: Thành viên thư ký. 

 

Ban tổ chức Hội thảo. 

1. TS Phạm Văn Thanh - Phó chủ tịch Hội khoa học Tâm lý - giáo dục Đồng Nai, 

hiệu phó trường ĐH Đồng Nai - Trưởng ban; 

2. NCS. Ths Phan Văn Tú - Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Đồng Nai: Phó 

trưởng ban thường trực; 

3. ThS Phạm Thị Hải- Phó giám đốc Sở giáo dục - đào tạo Đồng Nai - Phó ban; 

4. Ô Ngô Minh Uy - Phó giám đốc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố - 

Thành viên; 

5. Ô. Đinh Kim Tuấn - Trưởng ban Văn hóa - xã hội, báo Đồng Nai -  Thành viên; 

6. Ô. Lê Minh Công - Phó trưởng khoa Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần trung 

ương 2 - Thành viên. 

7. Lý Nhất Khoa - Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố - Thành viên thư ký. 

 

Ban tổ chức Hội thảo xin gửi đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân Thông báo số 1 

như sau: 

1. Thời gian tổ chức Hội thảo dự kiến vào đầu tháng 4 năm 2011. Ban tổ chức sẽ có 

thư mời cho những cá nhân, tổ chức đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày tổ chức 

Hội thảo 1 tuần. 

2. Trân trọng kính mới các nhà nghiên cứu, thực hành trong lĩnh vức tâm lý học, sức 

khỏe tinh thần, truyền thông và các tổ chức, cá nhân có quan tâm gửi báo cáo khoa 

học và đăng ký tham dự Hội thảo. Bài viết khoa học xin gửi đến Ban tổ chức Hội 

thảo trước ngày 25.3.2011 ( theo mẫu, qua email hoặc qua bưu điện theo địa chỉ ở 

cuối bản thông báo). 

 

Thể lệ bài tham dự. 

- Nội dung bài tham gia là tất cả những nghiên cứu và thực hành liên quan đến các 

nội dung chủ đề của Hội thảo trong những năm gần đây. Bài viết phải chưa được 

công bố ở bất kỳ ấn phẩm thông tin nào. 

- Bài viết được đánh máy vi tính dài không quá 10 trang và theo định dạng sau: font: 

Unicode : Times New Roman, cỡ chữ 12, paper size: width 27cm, height 29,7cm, ( 

A4), margin : Top 2cm, bottom 2cm, right 2 cm. 

- Cuối bài viết đề nghị tác giả ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, chức danh, số điện 

thoại, địa chỉ, email để tiện liên lạc. 

- Các báo cáo sẽ được Hội đồng khoa học của Hội thảo phản biện và nếu được thông 

qua sẽ được đăng trong kỷ yếu của Hội thảo. Bài viết không được đăng sẽ không 

được hoàn trả lại bản thảo. 

 

Địa chỉ liên hệ và nhận bài: Lê Minh Công, TT. Tâm lý học ứng dụng Sông Phố 

Địa chỉ: Số A2, Tổ 23, Khu phố 3, Phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Điện thoại: 0616. 293.662, hoặc 0198.642296 

- Email: songphopsy@gmail.com, tlgddongnai@gmail.com 

 

     THAY MẶT BAN TỔ CHỨC 

P. CHỦ TỊCH HỘI KH TÂM LÝ - GIÁO DỤC ĐỒNG NAI 

         TS. Phạm Văn Thanh 

(Đã ký và đóng dấu) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO 

“Tính tự chủ của học sinh trong thời đại đa truyền thông” 

 

Họ và tên:.......................................................................................................................... 

Học hàm, học vị:................................................................................................................ 

Đơn vị công tác:................................................................................................................ 

Chức vụ:............................................................................................................................ 

Địa chỉ:.............................................................................................................................. 

Điện thoại liên hệ:...................................................Email:................................................ 

Đăng ký ( đánh dấu X) vào ô thích hợp: 

- Tham dự Hội thảo:        

 

- Gửi báo cáo đăng kỷ yếu Hội thảo:  

 

- Đọc báo cáo tại Hội thảo:   

 

Tên báo cáo tham luận( nếu có):....................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Các yêu cầu khác:.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

  

                                                                  ........ ngày  ...... tháng ........ năm ....... 

                                                                                     (ký tên) 

 

 

 

 

 

Thời hạn đăng ký: hết ngày 30. 02 năm 2011 

Có thể gửi qua email: songphopsy@gmail.com ; tlgddongnai@gmail.com 

hoặc theo địa chỉ: Số A2, Tổ 23, Khu phố 3, Phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

 


