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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

dành cho các 
TRƯờNG PHổ THôNG 
Bản quyền của 
Viện Tâm lý Và Tâm Thần học ViệT - PháP
Sau khi tham gia khoá học và hoàn thành mỗi chuyên đề, 
học viên được cấp chứng chỉ nghề nghiệp của 
Viện Tâm lí và Tâm thần học Việt - Pháp
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Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt - Pháp (tên tiếng Anh: VIeTNAM - FRANCe 
PsyCHOLOGy ANd PsyCHIATRy INsTITuTe) được thành lập theo pháp luật Việt Nam là 
một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng, tham vấn và trị liệu tâm lý 
cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

Viện được thành lập ngày 5 tháng 6 năm 2019, theo Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa 
học công nghệ của Sở KH&CN thành phố Hà Nội - Số ĐK: B-16/2019ĐK - KHCN

Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt - Pháp có một đội ngũ chuyên gia tâm lý hàng đầu trong 
nước và quốc tế được đào tạo chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, tận tâm và coi trọng đạo đức 
nghề nghiệp.

Viện trưởng của Viện là NGND. GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, chuyên gia trong ngành Tâm 
lý, Giáo dục của Việt Nam. Bà nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN. 
Giáo sư Mỹ Lộc là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trường.

Giám đốc phụ trách chuyên môn của Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt - Pháp là Giáo sư 
Agnes Florin. Hiện tại Bà là Chủ tịch Hiệp hội Tâm lý và Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu 
niên của Cộng hoà Pháp (l’Association Francophone de Psychologie et de Psychopathologie 
de l’Enfant et de l’Adolescent – APPEA). Bà chủ trì rất nhiều dự án của Chính phủ CH Pháp, 
Bộ Giáo dục quốc gia Pháp về đổi mới giáo dục, thích ứng của học sinh ở trường học, hạnh 
phúc ở trường học và chất lượng cuộc sống.

Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt - Pháp được sự bảo trợ của Hiệp hội Tâm lý và Tâm bệnh 
học trẻ em và thanh thiếu niên Cộng hoà Pháp (l’Association Francophone de Psychologie 
et de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent – APPEA).
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mục Tiêu của chương Trình
Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm triển khai hiện thực hóa hai thông tư của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo là: Thông tư số 31/2017 Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm 
lý cho học sinh trong trường phổ thông và Thông tư số 06/2019 Quy định quy tắc ứng xử 
trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

Ba mục tiêu cơ bản của chương trình đào tạo:

Đối Tượng 
Chương trình đào tạo được xây dựng hướng tới 3 nhóm đối tượng chính:

- Cán bộ quản lý: Hiệu trưởng, Hiệu phó, Tổng phụ trách đoàn đội

- Học sinh các cấp: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông

- Giáo viên: giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn

- Phụ huynh học sinh

+  Mục tiêu thứ nhất, giúp 
xây dựng các quy tắc 
ứng xử trong trường học 
theo chuẩn mực đạo đức 
của xã hội, thuần phong 
mỹ tục của dân tộc đồng 
thời xây dựng văn hóa 
học đường, đảm bảo môi 
trường giáo dục an toàn, 
lành mạnh, thân thiện 
và phòng, chống bạo lực 
học đường.

+  Mục tiêu thứ hai, giúp 
phòng ngừa, hỗ trợ và can 
thiệp cho  học sinh đang 
gặp phải khó khăn về tâm 
lý trong học tập và cuộc 
sống để tìm hướng giải 
quyết phù hợp, giảm thiểu 
tác động tiêu cực có thể 
xảy ra. 

+  Mục tiêu thứ ba, hỗ trợ 
học sinh rèn luyện kỹ 
năng sống; tăng cường 
ý chí, niềm tin, bản lĩnh, 
thái độ ứng xử phù hợp 
trong các mối quan hệ xã 
hội; rèn luyện sức khỏe 
thể chất và tinh thần, góp 
phần xây dựng và hoàn 
thiện nhân cách.
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Đội ngũ giảng viên chính của chương trình

Ts. TÂM LÝ HỌC

Trần Thu hương 
Tốt nghiệp TS. ĐhKhXh&nV - ĐhQghn

PGs.Ts. TÂM LÝ HỌC

Trần Thu hương 
Tốt nghiệp TS. Đại học Toulouse (cộng hòa Pháp)

Ts. TÂM LÝ TRẻ eM VÀ GIÁO dụC

ngô Thanh huệ 
Tốt nghiệp TS. Đại học nantes (cộng hòa Pháp)

Gs.Ts. TÂM LÝ - GIÁO dụC

NguyễN Thị Mỹ Lộc
Tốt nghiệp TS. Viện hàn lâm giáo dục (liên Xô cũ)
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gS. TS. ngôn ngữ trị liệu

chriSTelle maillarT  
giám đốc Trung tâm ngôn ngữ trị liệu, 
Khoa Tâm lý và giáo dục học
Trường Đại học liège (Vương quốc Bỉ)

gS. TS. Tâm lý học

micheline Joanne DuranD 
giám đốc Phòng nghiên cứu Đánh giá học tập 
và năng lực Khoa Khoa học giáo dục
Trường Đại học montreal (canada)

Gs. TÂM LÝ TRẻ eM & GIÁO dụC

AgNes FLoriN
Đại học nantes (cộng hoà Pháp)
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Chuyên đề Mục tiêu Nội dung Phương pháp 
giảng dạy

Thời 
lượng

Xây dựng 
bầu không 
khí học 
đường lành 
mạnh, an 
toàn, thân 
thiện

Giúp cán bộ quản lý 
nắm bắt được các vấn 
đề căn bản trong quản 
lý trường học
Xác định các thành tố 
cấu thành bầu không 
khí học đường an toàn, 
lành mạnh, thân thiện

- Nhận diện các vấn đề căn bản 
trong quản lý trường học 

- Mối quan hệ cảm xúc tích cực 
giữa các cán bộ, chuyên viên, 
giáo viên trong nhà trường

- Quản lý đội ngũ cán bộ, chuyên 
viên.

- Chất lượng cuộc sống trong 
môi trường học đường

- Xây dựng bầu không khí thân 
thiện trong trường học

Thuyết trình 

Thảo luận nhóm

Bài tập xây dựng 
mô hình trường học 
thân thiện

Công cụ: Máy chiếu, 
giấy, bút dạ, băng 
dính, …

1 buổi, 
3h/buổi

Các kỹ năng 
quản lý 
trong nhà 
trường

Giúp cán bộ quản lý có 
phương pháp làm việc 
khoa học và giải quyết 
hiệu quả các vấn đề 
phát sinh trong tổ chức

- Kỹ năng giao tiếp sư phạm 
- Kỹ năng lập kế hoạch 
- Kỹ năng ra quyết định và giải 

quyết vấn đề
- Kỹ năng tổ chức thực hiện kế 

hoạch
- Quản lý và xử lý xung đột giữa 

giáo viên – giáo viên, lãnh đạo 
nhà trường – giáo viên, giáo 
viên – các chuyên viên, gia đình 
– nhà trường – giáo viên …

- Kỹ năng quản lý cảm xúc và 
giải tỏa stress

Thuyết trình

Thảo luận nhóm

Bài tập tình huống

Đóng vai

Thảo luận qua đoạn 
phim

Công cụ: Máy chiếu, 
tài liệu phát tay, bút 
dạ, giấy A0, …

3 buổi, 
3h/buổi

Khung chương Trình Đào Tạo
Chương trình đào tạo được thiết kế thành nhiều chuyên đề sắp xếp linh hoạt và phù hợp 
với 3 nhóm đối tượng thụ hưởng nêu trên.

1. Nhóm chuyên đề dành cho cán bộ quản lý 
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2. Nhóm chuyên đề dành cho giáo viên (chuyên viên tư vấn học 
đường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn) và cán bộ quản lý

Chuyên đề Mục tiêu Nội dung Phương pháp 
giảng dạy

Thời 
lượng

Tâm lý học 
đường

Giáo viên và cán bộ 
quản lý nắm được kiến 
thức cơ bản, tầm quan 
trọng của tâm lý học 
đường trong trường 
học

- Những vấn đề chung hoạt động 
tư vấn tâm lý học đường

- Vai trò của nhà tư vấn tâm lý 
trong môi trường trường học

Thuyết trình

Bài tập nhóm

Công cụ: Tài liệu 
phát tay, bút dạ, giấy 
A0, băng dính, kéo …

1 buổi, 
3h/buổi

Những kỹ 
năng tư vấn 
học đường  
căn bản

Trang bị kỹ năng tư vấn 
căn  bản cho giáo viên 
và cán bộ quản lý

- Kỹ năng lắng nghe
- Kỹ năng đặt câu hỏi
- Kỹ năng phản hồi
- Kỹ năng thấu cảm
- Kỹ năng xử lý im lặng

Bài tập tình huống

Đóng vai

Thảo luận cặp đôi

Công cụ: Bài tập 
tình huống, bút dạ, 
giấy A0...

2 buổi, 
3h/buổi

Đánh giá và 
tương tác 
với học sinh 
có khó khăn 
tâm lý

Giáo viên và các cán 
bộ nhà trường có 
kỹ năng đánh giá và 
tương tác với học sinh 
có khó khăn tâm lý

- Nhận biết những khó khăn tâm 
lý của học sinh

- Giới thiệu bộ công cụ đánh giá 
học sinh có khó khăn tâm lý

- Kỹ năng tương tác và hỗ trợ 
học sinh có khó khăn tâm lý

Thảo luận nhóm

Đóng vai

Thuyết trình

Công cụ: Các bài 
tập tình huống, máy 
chiếu, bảng flip 
chart, bút dạ, giấy 
A0, …

1 buổi, 
3h/buổi

Rối loạn 
cảm xúc ở 
học sinh 
THCs và 
THPT

Cán bộ quản lý và giáo 
viên nhận biết được 
học sinh có dấu hiệu 
của rối loạn cảm xúc 
(trầm cảm)  và có kỹ 
năng tư vấn và hỗ trợ 
học sinh bị trầm cảm

- Dấu hiệu nhận biết và đánh giá 
mức độ rối loạn cảm xúc của 
học sinh

- Hệ quả của việc phát hiện muộn 
các dấu hiệu rối loạn cảm xúc ở 
học sinh THCS và THPT 

- Kỹ năng tư vấn tâm lý và hỗ trợ 
học sinh bị trầm cảm

Thuyết trình

Thảo luận nhóm

Bài tập tình huống

Đóng vai

Công cụ: Máy chiếu, 
tài liệu phát tay, bút 
dạ, giấy A0 …

1 buổi, 
3h/buổi

Kỹ năng 
làm việc với 
học sinh có 
hành vi lệch 
chuẩn

Trang bị cho giáo viên, 
cán bộ quản lý các kỹ 
năng tương tác và hỗ 
trợ học sinh có hành vi 
lệch chuẩn 

- Hiểu được khái niệm hành vi 
lệch chuẩn ở học sinh

- Nhận biết được các dạng hành 
vi lệch chuẩn ở học sinh

- Dấu hiệu nhận biết học sinh có 
các hành vi lệch chuẩn

- Đánh giá mức độ và phân tích 
nguyên nhân của các hành vi 
lệch chuẩn

- Kỹ năng tương tác và hỗ trợ 
học sinh có hành vi lệch chuẩn

Thuyết trình

Thảo luận nhóm

Bài tập cá nhân

Công cụ: Giấy A0, 
bút dạ, máy chiếu, 
băng dính, kéo …

1 buổi, 
3h/buổi
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Kỹ năng 
ứng phó với 
bạo lực học 
đường

Giúp cán bộ quản lý 
và giáo viên nhận biết 
được các hành vi bạo 
lực trong môi trường 
học đường của học 
sinh
Giúp các giáo viên có 
kỹ năng xử lý hiệu quả 
khi gặp bạo lực học 
đường và kỹ năng hòa 
giải

- Chia sẻ cảm xúc của giáo viên 
về tình huống bạo lực học 
đường

- Nhận biết các dạng bạo lực học 
đường và đánh giá mức độ của 
bạo lực học đường

- Kỹ năng xử lý khi gặp tình 
huống bạo lực học đường

- Kỹ năng hòa giải

Thảo luận qua đoạn 
phim

Thảo luận nhóm

Đóng vai

Công cụ: Tài liệu 
phát tay, đoạn video 
về bạo lực học 
đường, bút dạ, giấy 
A0, …

1 buổi, 
3h/buổi

Tư vấn sức 
khỏe sinh 
sản (sKss), 
giới tính và 
tình yêu

Các cán bộ quản lý và 
giáo viên hiểu được sự 
phát triển tâm – sinh 
lý của lứa tuổi học sinh 
THCS và THPT
Nắm được các kỹ năng 
tư vấn SKSS, giới tính 
phù hợp với lứa tuổi 
học sinh

- Đặc điểm phát triển tâm sinh 
lý lứa tuổi học sinh THCS và 
THPT

- Các vấn đề về sức khỏe sinh 
sản, giới tính vị thành niên

- Vai trò và trách nhiệm của giáo 
viên, cán bộ nhà trường trong 
việc tư vấn SKSS và giới tính 
cho học sinh

- Kỹ năng tư vấn giới tính, SKSS 
và tình yêu phù hợp với lứa tuổi 
vị thành niên

Thuyết trình

Thảo luận nhóm

Bài tập tình huống

Công cụ: Máy chiếu, 
bài tập tình huống, 
tài liệu phát tay, bút 
dạ, giấy A0, băng 
dính, kéo …

1 buổi, 
3h/buổi

Phòng ngừa 
và phòng 
chống xâm 
hại tình dục 
cho học sinh

Nhận biết các tình 
huống nguy cơ dẫn 
đến xâm hại tình dục 
đối với học sinh; 
Hiểu các hậu quả đối 
với những trường hợp 
học sinh bị xâm hại 
hoặc có nguy cơ bị 
xâm hại;
Trang bị kỹ năng xử lý 
tình huống kịp thời và 
kỹ năng làm việc với 
học sinh bị xâm hại

- Nhận biết thực trạng xâm hại 
tình dục đối với trẻ vị thành 
niên; các tình huống xâm hại 
hoặc có nguy cơ bị xâm hại

- Các hình thức và các mức độ bị 
xâm hại và hệ thống pháp luật 
xử lý các trường hợp xâm hại 
tình dục trẻ em

- Kỹ năng xử lý khi gặp tình 
huống học sinh bị xâm hại 

- Kỹ năng tương tác và giúp đỡ 
học sinh bị xâm hại

Thuyết trình

Thảo luận qua đoạn 
phim

Thảo luận nhóm

Đóng vai

Bài tập tình huống

Công cụ: Máy chiếu, 
bút dạ, tài liệu phát 
tay, bài tập tình 
huống, giấy A0..

1 buổi, 
3h/buổi

Định hướng 
nghề nghiệp 
cho học sinh

Hiểu được nhu cầu, 
mong muốn lựa chọn 
nghề nghiệp của học 
sinhCó kỹ năng tư vấn, 
hỗ trợ học sinh khám 
phá, lựa chọn và phát 
triển các cơ hội nghề 
nghiệp phù hợp năng 
lực bản thân

- Tìm hiểu nhu cầu, lựa chọn nghề 
nghiệp tương lai của học sinh

- Giới thiệu các công cụ đánh giá 
năng lực, tính cách liên quan tới 
lựa chọn nghề nghiệp của học 
sinh phổ thông

- Các kỹ năng tư vấn hướng 
nghiệp

Thuyết trình

Bài tập nhóm

Đóng vai

Công cụ: Máy chiếu, 
bút dạ, tài liệu phát 
tay, bài tập tình 
huống, giấy A0…

1 buổi, 
3h/buổi
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3. Nhóm chuyên đề dành cho học sinh

Chuyên đề Mục tiêu Nội dung Phương pháp 
giảng dạy

Thời 
lượng

Trường học 
hạnh phúc

Giúp học sinh hiểu 
được ý nghĩa và 
lợi ích của việc xây 
dựng văn hóa học 
đường; tạo lập môi 
trường trường học 
thân thiện, thoải 
mái, hạnh phúc
Nâng cao cảm nhận 
an toàn của học 
sinh về môi trường 
bên trong và bên 
ngoài trường học

- Xây dựng văn hóa ứng xử 
học đường

- Thiết lập môi trường học 
đường an toàn cả về thể chất 
và tinh thần 

- Xây dựng các mối quan hệ 
tích cực trong trường học

- Tăng cường cam kết và hỗ 
trợ giữa gia đình và nhà 
trường

- Nâng cao chất lượng dạy và 
học trong nhà trường 

Thuyết trình mô 
hình trường học 
hạnh phúc

Thảo luận nhóm

Tổ chức các bài tập 
cá nhân

Công cụ: bút dạ, 
giấy A0, giấy màu 
A4, kéo, băng dính 
hai mặt, flip chart...

1 buổi, 
3h/buổi

Kỹ năng 
ứng phó với 
bạo lực học 
đường 

Giúp học sinh nhận 
biết được các tình 
huống, các kiểu 
hành vi bạo lực 
và bắt nạt trong 
trường học; nhận 
thấy những hậu quả 
nghiêm trọng của 
bạo lực/bắt nạt học 
đường
Áp dụng các kỹ 
năng ứng phó phù 
hợp khi gặp bạo lực/
bắt nạt học đường; 

- Chia sẻ kinh nghiệm, cảm 
xúc và hiểu biết về hành vi 
bạo lực và bắt nạt học đường

- Tìm hiểu về bạo lực, bắt nạt 
học đường: khái niệm, thực 
trạng, các dạng hành vi bạo 
lực/bắt nạt học đường; nhận 
biết tâm lý của các nhóm 
tham gia vụ việc

- Nhận biết các trường hợp 
bạo lực/bắt nạt học đường 
có thể xảy ra trong trường 
học

- Nhận biết hậu quả của bạo 
lực/bắt nạt học đường

- Các kỹ năng ứng phó với bạo 
lực/bắt nạt học đường

Thảo luận nhóm 
qua đoạn phim bạo 
lực học đường

Thảo luận tình 
huống

Bài tập đóng vai

Công cụ: tài liệu 
phát tay, thẻ màu 
A5, bút dạ. giấy A0, 
máy chiếu, băng 
dính, kéo …

2 buổi, 
3h/buổi

Giao tiếp 
trong môi 
trường học 
đường 

Trang bị kỹ năng 
giao tiếp và khả 
năng giải quyết vấn 
đề phát sinh trong 
mối hệ gia đình, 
trường học và các 
mối quan hệ xã hội 
khác cho học sinh

- Quy tắc ứng xử trong trường 
học

- Giao tiếp với người lớn
- Giao tiếp với bạn bè
- Kỹ năng xử lý các tình huống 

xung đột

Bài tập tình huống

Thảo luận nhóm lớn

Thảo luận cặp đôi

Đóng vai

Công cụ: Tài liệu 
phát tay, bài tập tình 
huống, bút dạ, giấy 
A0, thẻ màu, băng 
dính, kéo …

1 buổi, 
3h/buổi
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Chuyên đề Mục tiêu Nội dung Phương pháp 
giảng dạy

Thời 
lượng

Vấn đề sức 
khỏe sinh 
sản & Phòng 
chống xâm 
hại

Học sinh hiểu được 
kiến thức cơ bản, 
đúng đắn về các 
vấn đề giới tính và 
sức khỏe sinh sản vị 
thành niên
Học sinh hiểu được 
hậu quả của những 
hành vi tình dục 
không an toàn

- Những vấn đề liên quan đến 
sức khỏe sinh sản vị thành 
niên

- Sự biến đổi về thể chất, sinh 
lý và tâm lý của vị thành niên

- Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 
vị thành niên

- Tìm hiểu về một số bệnh lây 
nhiễm qua đường tình dục

Thảo luận qua đoạn 
phim

Thảo luận nhóm

Công cụ: Máy chiếu, 
giấy A0, bút dạ, 
băng dính, kéo …

1 buổi, 
3h/buổi

Học sinh có hiểu 
biết về xâm hại tình 
dục và vận dụng 
được các kỹ năng tự 
bảo vệ bản thân

- Hiểu về xâm hại tình dục trẻ 
em, các hình thức xâm hại

- Hiểu biết của trẻ về hệ thống 
bảo vệ trẻ khỏi xâm hại

- Nhận diện thủ phạm và các 
tình huống nguy hiểm

- Các kỹ năng tự bảo vệ bản 
thân 

Các bài tập tình 
huống, thảo luận 
nhóm

Thảo luận qua đoạn 
phim

Công cụ: Tài liệu 
phát tay, các bài 
tập tình huống, bút 
dạ, giấy A0, giấy A4, 
băng dính, kéo …

Định hướng 
và lựa chọn 
nghề nghiệp 
tương lai 
(dành cho 
học sinh 
THPT)

Giúp học sinh hiểu 
được ý nghĩa, tầm 
quan trọng của việc 
định hướng và lựa 
chọn nghề nghiệp 
tương lai.
Học sinh có kỹ năng 
đánh giá năng lực 
bản thân và định 
hướng nghề nghiệp 
tương lai

- Hiểu bối cảnh KT-XH của Việt 
Nam và của thế giới hiện nay

- Nhận biết các xu hướng phát 
triển nghề nghiệp hiện nay

- Kỹ năng tự nhận thức
- Kỹ năng tự đánh giá năng lực
- Xác định định hướng nghề 

nghiệp cho bản thân

Thuyết trình

Thảo luận nhóm

Bài tập trắc nghiệm 
đánh giá năng lực

Công cụ: máy chiếu, 
bút dạ, giấy A0, 
băng dính, kéo, các 
bài tập trắc nghiệm, 
tài liệu phát tay

2 buổi, 
3h/buổi

Ứng phó với 
stress trong 
học tập và 
thi cử

Học sinh nêu được 
khái niệm và nguyên 
nhân stress
Học sinh nêu được 
các chiến lược, biện 
pháp quản lý stress, 
kỹ năng đương đầu 
với những khó khăn 
trong học tập và 
thi cử
Thực hành kỹ năng 
quản lý stress

- Chia sẻ về những áp lực 
trong học tập và thi cử; cách 
thức quản lý căng thẳng đã 
sử dụng

- Tìm hiểu khái niệm và 
nguyên nhân gây stress

- Kỹ năng quản lý cảm xúc
- Kỹ năng kiểm soát stress
- Các phương pháp thư giãn, 

cân bằng cuộc sống

Bài tập tình huống

Đóng vai

Thảo luận nhóm

Công cụ: Thẻ màu, 
bút dạ, giấy A0, các 
bài tập tình huống

2 buổi, 
3h/buổi
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4. Nhóm chuyên đề dành cho phụ huynh học sinh 

Chuyên đề Mục tiêu Nội dung Phương pháp 
giảng dạy

Thời 
lượng

Vấn đề sức 
khỏe sinh 
sản &
Phòng 
chống xâm 
hại

Các bậc phụ huynh 
hiểu được kiến thức 
cơ bản, đúng đắn về 
các vấn đề giới tính và 
sức khỏe sinh sản vị 
thành niên
Cha mẹ giúp con cái 
hiểu được hậu quả 
của những hành vi 
tình dục không an 
toàn

- Những vấn đề liên quan đến sức 
khỏe sinh sản vị thành niên

- Sự biến đổi về thể chất, sinh lý 
và tâm lý của vị thành niên

- Chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị 
thành niên

- Tìm hiểu về một số bệnh lây 
nhiễm qua đường tình dục

Thảo luận qua đoạn 
phim

Thảo luận nhóm

Công cụ: Máy chiếu, 
giấy A0, bút dạ, băng 
dính, kéo …

1 buổi, 
3h/buổi

Cha mẹ có hiểu biết 
về xâm hại tình dục và 
vận dụng được các kỹ 
năng giúp con tự bảo 
vệ bản thân

- Hiểu về xâm hại tình dục trẻ em, 
các hình thức xâm hại

- Hiểu biết của cha mẹ về hệ 
thống bảo vệ trẻ khỏi xâm hại

- Nhận diện thủ phạm và các tình 
huống nguy hiểm

- Các kỹ năng tự bảo vệ bản thân 
mà cha mẹ có thể cung cấp và 
hỗ trợ con cái của họ. 

Các bài tập tình huống, 
thảo luận nhóm

Thảo luận qua đoạn 
phim

Công cụ: Tài liệu phát 
tay, các bài tập tình 
huống, bút dạ, giấy 
A0, giấy A4, băng dính, 
kéo …

2 buổi, 
3h/buổi

Định hướng 
và lựa chọn 
nghề nghiệp 
tương lai
(dành cho 
học sinh 
THPT)

Giúp cha mẹ hiểu 
được ý nghĩa, tầm 
quan trọng của việc 
định hướng và lựa 
chọn nghề nghiệp 
tương lai.
Cha mẹ có kỹ năng 
đánh giá năng lực, sở 
trường và định hướng 
nghề nghiệp tương lai 
cho con cái.

- Hiểu bối cảnh KT-XH của Việt 
Nam và của thế giới hiện nay

- Nhận biết các xu hướng phát 
triển nghề nghiệp hiện nay

- Kỹ năng đánh giá năng lực
- Xác định định hướng nghề 

nghiệp cho con cái

Thuyết trình

Thảo luận nhóm

Bài tập trắc nghiệm 
đánh giá năng lực

Công cụ: máy chiếu, 
bút dạ, giấy A0, băng 
dính, kéo, các bài tập 
trắc nghiệm, tài liệu 
phát tay

2 buổi, 
3h/buổi

Ứng phó với 
stress trong 
học tập và 
thi cử

Cha mẹ hiểu được 
stress là gì và nguyên 
nhân stress
Cha mẹ nắm được 
các chiến lược, biện 
pháp quản lý stress, 
kỹ năng đương đầu 
với những khó khăn 
trong học tập và thi cử 
của con cái
Thực hành kỹ năng 
quản lý stress cho 
chính họ và con cái 
của họ.

- Chia sẻ về những áp lực trong 
học tập và thi cử; cách thức 
quản lý căng thẳng mà họ đã hỗ 
trợ con cái họ sử dụng

- Tìm hiểu khái niệm và nguyên 
nhân gây stress

- Kỹ năng quản lý cảm xúc
- Kỹ năng kiểm soát stress
- Các phương pháp thư giãn, cân 

bằng cuộc sống

Bài tập tình huống

Đóng vai

Thảo luận nhóm

Công cụ: Thẻ màu, bút 
dạ, giấy A0, các bài tập 
tình huống

1 buổi, 
3h/buổi
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Mối quan 
hệ cha mẹ 
- con cái và 
sự ứng phó 
với xung đột 
gia đình

Giúp cha mẹ hiểu 
được ý nghĩa và tầm 
quan trọng của mối 
quan hệ gắn bó giữa 
cha mẹ và con cái, 
phương cách giáo dục 
mà cha mẹ áp dụng 
đối với con trong gia 
đình.
Thực hành các kỹ 
năng làm cha mẹ tích 
cực; kỹ năng giáo dục 
không trừng phạt và 
các kỹ năng ứng phó 
với những xung đột 
xảy ra trong gia đình.

- Hiểu được khái niệm gắn bó cha 
mẹ - con cái, sự kiểm soát/giám 
sát của cha mẹ đối với con cái 
và vai trò của sự hỗ trợ của cha 
mẹ

- Kỹ năng làm cha mẹ
- Kỹ năng giáo dục không trừng 

phạt/tích cực
- Kỹ năng ứng phó với xung đột

Bài tập tình huống

Đóng vai

Thảo luận nhóm

Thảo luận qua đoạn 
phim

Công cụ: Thẻ màu, bút 
dạ, giấy A0, các bài tập 
tình huống

2 buổi, 
3h/buổi

Những thay 
đổi của con 
và sự ứng 
phó của cha 
mẹ

Cha mẹ hiểu và nắm 
được những đặc trưng 
tâm sinh lý của con 
cái ở các giai đoạn 
tuổi khác nhau
Cha mẹ có kỹ năng 
ứng phó với những 
thay đổi của con ở các 
giai đoạn tuổi khác 
nhau.

- Hiểu về sự phát triển tâm sinh lý 
của con ở các độ tuổi khác nhau

- Cha mẹ cần làm gì khi con thay 
đổi?

- Cha mẹ có con ở độ tuổi vị 
thành niên là những ai?

- Kỹ năng ứng phó với những thay 
đổi của con 

Bài tập tình huống

Đóng vai

Thảo luận nhóm

Thảo luận qua đoạn 
phim

Công cụ: Thẻ màu, bút 
dạ, giấy A0, các bài tập 
tình huống

2 buổi, 
3h/buổi

Cha mẹ 
hạnh phúc

Giúp cha mẹ hiểu 
được ý nghĩa và lợi 
ích của việc xây dựng 
bầu không khí gia đình 
thoải mái, hạnh phúc, 
lành mạnh.
Nâng cao cảm nhận 
hạnh phúc của các 
thành viên trong gia 
đình 

- Thiết lập môi trường gia đình an 
toàn cả về thể chất và tinh thần 

- Xây dựng các mối quan hệ tích 
cực trong gia đình 

- Xây dựng lòng tự trắc ẩn và thấu 
cảm

Thuyết trình mô hình 
gia đình hạnh phúc

Thảo luận nhóm

Tổ chức các bài tập cá 
nhân

Công cụ: bút dạ, giấy 
A0, giấy màu A4, kéo, 
băng dính hai mặt, flip 
chart …

1 buổi, 
3h/buổi
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