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CHƢƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TÂM LÝ HỌC HỌC ĐƢỜNG 
Chủ đề: Sức khỏe tinh thần học đƣờng 

 

Ngày 11, 12, và 13 tháng 8 năm 2010 
 

Ngày thứ 1 (11/08) 

Can thiệp 

Ngày thứ 2 (12/08) 

Can thiệp 

Ngày thứ 3 (13/08) 

Phòng ngừa 

Giới thiệu 

 

 Học viên giới thiệu về cá nhân và cơ 

quan công tác 

 Các mục tiêu đề ra khi tham gia lớp tập 

huấn? 

 Thử thách lớn nhất hiện nay trong công 

tác hỗ trợ học sinh tại đơn vị của bạn? 

  

Sự phát triển về mặt xã hội và cảm xúc 

 

 Định nghĩa về sức khỏe tâm thần tốt. 

 Những phát triển trong ngành Tâm lý 

học Tích cực 

 Lợi ích của tình trạng sức khỏe tinh thần 

tốt trong việc học tập của học sinh 

  

Nhận biết những vấn đề về hành vi bên  

ngoài  
(Tăng động giảm chú tâm, hành vi lệch 

chuẩn) Những loại phổ biến ở Việt Nam 

 Nguyên nhân bệnh 

 Mức nghiêm trọng 

 Những phương pháp tổng quát trong môi 

trường trung tiểu học. 

 Phương pháp nhận diện và đánh giá  

Ôn tập  và giới thiệu chƣơng trình thảo 

luận ngày thứ 2:  

 

Nhận biết những vấn đề cảm xúc bên trong 
(trầm cảm, lo âu, và các triệu chứng cơ thể) 

 

 Phương pháp nhận diện và đánh giá 

 

 Ứng phó với những lo âu trong học tập 

 

 Dạy các kỹ năng học tập 

 Dạy phương pháp làm bài thi 

 Dạy các kỹ năng ứng phó (thư giãn, trò 

chuyện với bản thân, v..v.) 

  

Ứng phó với lo âu mang tính xã hội 

 

 Dạy các kỹ năng ứng phó (thư giãn, trò 

chuyện với bản thân ,v..v.) 

 Dạy các kỹ năng xã hội 

Ôn tập và giới thiệu chƣơng trình thảo luận 

ngày thứ 3 

 

Toàn trƣờng hỗ trợ việc học tập  

 

 Công cụ, phương thức và thời điểm 

 Xây dựng khả năng phục hồi của cán bộ 

học đường 

 Vận động sự tham gia của cha mẹ, người 

hướng dẫn tinh thần 

 Tư vấn (Đặc biệt tư vấn tập trung vào 

người được tư vấn) 

  

Toàn lớp hỗ trợ việc học tập 

 

 Môi trường lớp học (học cách lập sơ đồ xã 

hội) 

 Những điều kiện thúc đẩy sự tiến bộ trong 

học tập  
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Ăn trưa (90 phút) 

 

Ăn trưa (90  phút) 

 

Ăn trưa (90  phút) 

 

 

Bạo lực học đƣờng 

 

 Bắt nạt, băng nhóm 

 Môi trường học đường (toàn trường, lớp 

học) 

 Phương pháp và kế hoạch can thiệp 

 Kiểm tra theo dõi sự tiến bộ  

 

Tập giải quyết các ca cụ thể bằng tự suy 

nghiệm và tìm giải pháp tập thể. 

  

  

Nghiện trò chơi điện tử trực tuyến (game 

online) 

 

 Định nghĩa về thói nghiện (so sánh với 

sự lạm dụng) 

 Phương pháp và kế hoạch can thiệp 

 Kiểm tra theo dõi sự tiến bộ 

 

Tập giải quyết các ca cụ thể bằng tự suy 

nghiệm và tìm giải pháp tập thể. 

  

 

Bài tập về nhà 

  

  

 

Ứng phó với nỗi buồn rầu và trầm cảm 

 

 Phương pháp nhằm gia tăng động lực và 

xây dựng mục tiêu 

 Phương pháp nhắm tới việc dạy các kỹ 

năng ứng phó (trò chuyện với bản thân, 

v..v.) 

 

Tập giải quyết các ca cụ thể bằng tự suy 

nghiệm và tìm giải pháp tập thể. 

 

 

Bài tập về nhà 

 

 

Xây dựng các tổ tâm lý học đƣờng trong 

trƣờng học  (Tổ nghiên cứu học sinh/Tổ giải 

quyết khủng hoảng) 

 

 Cán bộ, vai trò, mục tiêu, nhận diện những 

nguyên nhân gây khủng hoảng 

 Các biểu mẫu, giấy tờ 

 Chính sách, chủ trương của trường học, các 

quy trình nhận diện, đánh giá, và giải quyết 

khủng hoảng và khó khăn của học sinh 

 Sổ tay, sách hướng dẫn về phương pháp hỗ 

trợ tâm lý tích cực   

  

 Phƣơng pháp quyết định căn cứ vào dữ 

kiện 

 

 Đánh giá nhu cầu của thân chủ 

 Dữ liệu về mức căn bản của nhu cầu 

 Tiêu chuẩn để đánh giá sự tiến bộ 

 Phương pháp theo dõi dữ kiện 

  

Dùng dữ kiện để điều chỉnh kế hoạch và sử 

dụng trong tương lai 

  

  

Tập giải quyết các ca cụ thể bằng tự suy 

nghiệm và tìm giải pháp tập thể. 

  

  

Bài tập về nhà 

  

Đóng góp ý kiến cho lớp học (15-20 phút) Đóng góp ý kiến cho lớp học (15-20 phút) Đóng góp ý kiến cho học (15-20 phút) 

 


