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KHÓA TẬP HUẤN TÂM LÝ HỌC HỌC ĐƯỜNG 

Chủ đề: Sức khỏe tinh thần học đường 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁC GIẢNG VIÊN 

 

1. Giáo Sư Tiến Sỹ Michael Hass, Chapman University 

TS Michael Hass là giáo sư và điều phối viên của chương trình cao học Tâm Lý Học Đường 

đã được quốc gia Hoa Kỳ phê chuẩn.  Ông đã là thành viên ban giảng huấn của Đại Học 

Nghiên Cứu Giáo Dục thuộc Đại Học Chapman từ năm 1997. Ông hiện cũng là chủ bút của 

tập san khoa học Tâm Lý Học Đường California của Hiệp Hội Tâm Lý Học California. 

Trước đây, TS Hass từng hành nghề Tâm Lý Học Đường trên 20 năm. Trong phần lớn thời 

gian này, TS Hass cũng hành nghề Tham Vấn Hôn Nhân và Gia Đình và là chuyên gia Tâm 

Lý Giáo Dục.  Qua công việc này, TS làm việc nhiều với gia đình có con em bị chứng tăng 

động giảm chú ý (ADHD) và khuyết tật học tập.  TS Hass cũng thành lập và điều phối một 

chương trình hỗ trợ cho các gia đình mất người thân  

TS Hass đã nhận bằng cử nhân Tâm Lý Học của đại học California Lutheran University và 

bằng thạc sỹ Tâm Lý Học và Tâm Lý Học Đường của đại học California State University, 

Northridge.  TS Hass nhận bằng tiến sĩ liên ngành trong Quan hệ  Xã Hội từ Đại học 

California,  Irvine. 

Tại đại học Chapman, Tiến sĩ Hass đã dạy các khóa học về đánh giá, phương pháp tham vấn, 

những vấn đề liên văn hoá trong ngành tham vấn, tâm lý học đường và so sánh giáo dục.   

Các đề tài nghiên cứu mà ông quan tâm gồm cách tiếp cận hợp tác trong tham vấn ngắn hạn, 

hiệu quả của tham vấn và điều trị tâm lý, tính vượt khó, và sư phạm cấp đại học. 

2. Giáo Sư Tiến Sỹ Brian P. Leung, Loyola Marymount University 

 

Tiến Sỹ Brian Leung hiện đang là chủ tịch khoa, giáo sư, và là giám đốc chương trình Tâm 

Lý Học Đường của Trường Giáo Dục tại Đại học Loyola Marymount ở thành phố Los 

Angeles bang California. TS Leung đã là giảng viên tại đại học LMU từ năm 1990.  TS đã 

hành nghề tâm lý học đường ở cả thành thị và ngoại ô. Trước đây, ông cũng từng làm việc 

cho Phòng Giáo Dục Đặc Biệt của Bộ Giáo Dục bang California trong vai trò chuyên gia 

giáo dục song ngữ cho chương trình giáo dục đặc biệt. TS Leung cũng đã tiến hành tập huấn 

và hội thảo tại năm tiểu bang, bao gồm bang California. Hiện nay,TS là chuyên gia đánh giá 

chính của các chương trình tài trợ của chính phủ liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ cho các học 

khu trong vùng.  TS Leung quan tâm nghiên cứu về các để tài đánh giá chương trình, lo âu 

khi thi cử, và hỗ trợ học tập toàn trường. 
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Tiến sĩ Leung nhận được bằng cử nhân Tâm Lý Học từ đại học University of  Southern 

California, thạc sỹ tham vấn từ đại học California State University, Long Beach, và Tiến Sỹ 

Tâm Lý Giáo Dục tại đại học University of  Southern California.  Tiến sĩ Leung sử dụng Hoa 

ngữ và Anh ngữ. 

3. Tiến Sỹ Lê Phương, Giảng Viên, Đại Học Chapman 

Tiến sĩ Lê Phương là một nhà tâm lý học đường của Học khu Long Beach và là giảng viên 

của chương trình cao học bộ môn Tâm lý học đường tại Đại học Chapman. Trước đây, TS. 

Lê Phương là giảng viên bộ môn này tại Đại học California State Long Beach (CSULB). TS. 

Lê Phương đã dạy các lớp lý thuyết về học tập và động lực học tập, can thiệp và tư vấn trong 

môi trường đa văn hóa, và giám sát thực tập của sinh viên ngành Tâm lý học đường. Tiến sĩ 

đã hành nghề tâm lý học đường từ năm 2002 tại các trường trung học và tiểu học. Tại các 

trường này ngoài việc phục vụ học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt dành cho học 

sinh chậm trí, có rối loạn về cảm xúc, và khuyết tật khả năng học tập, TS. Lê Phương còn tổ 

chức các chương trình tham vấn nhóm về kiểm soát sự giận dữ, kỹ năng học tập và kỹ năng 

giao tiếp xã hội cho học sinh các lớp thường.   

TS. Lê Phương nhận bằng cao học Tâm lý giáo dục và chứng chỉ hành nghề Tâm lý học 

đường tại Đại học California State Long Beach (CSULB) và bằng tiến sỹ Lãnh đạo giáo dục 

chuyên ngành Tâm lý học đường tại University of Southern California (USC). 

TS. Lê Phương từng là thành viên của Hội đồng điều hành của Hội Tâm lý học đường Long 

Beach (Greater Long Beach Association of School Psychologists) và của Ủy ban xét duyệt 

nghiên cứu cho Giải thưởng kỷ niệm Michael Goodman, thuộc Hiệp Hội Tâm lý học đường 

California (California Association of School Psychologists).  TS. Lê Phương vừa được bầu 

làm Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành của Liên Hiệp phát triển Tâm lý học đường tại Việt 

Nam (Consortium to Advance School Psychology in Vietnam - CASP-V). 

 

 


