BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4685 /BGDĐT-GDCTHSSV
V/v tham dự tập huấn tư vấn,
hỗ trợ tâm lý cho học sinh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo1
Thực hiện hoạt động phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và
Tổ chức UNICEF, Bộ GDĐT tổ chức Tập huấn trực tuyến cho cán bộ, giáo viên
ở các trường phổ thông về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch
bệnh Covid-19, cụ thể như sau:
1. Nội dung
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên ở các trường phổ
thông trong cả nước về vai trò của tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh học trực
tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
- Cung cấp kiến thức cơ bản về những vấn đề tâm lý thường gặp ở học
sinh, những kỹ năng nhận diện sự căng thẳng và những khó khăn tâm lý của học
sinh trong dịch bệnh và khi quay lại trường học.
- Hướng dẫn các kỹ năng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh khi gặp phải những
khó khăn tâm lý; kỹ thuật thực hiện bài tập thư giãn, bài tập giảm căng thẳng
cho học sinh trong và sau bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
- Trao đổi chuyên gia về trang bị những chiến lược giúp học sinh đảm bảo
an toàn, phòng chống bạo lực, xâm hại và hướng dẫn các kỹ thuật giúp cán bộ,
giáo viên cân bằng giữa công việc và gia đình.
2. Đối tượng, hình thức
- Đối tượng: Đại diện lãnh đạo 63 Sở GDĐT; 01 chuyên viên phụ trách
Công tác xã hội, Tư vấn tâm lý của Sở GDĐT và 15 cán bộ, giáo viên của
trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (do Sở GDĐT triệu tập);
- Hình thức tập huấn: trực tuyến (Đường link tập huấn sẽ cung cấp sau
qua email).
3. Thời gian: ngày 21, 22/10/2021 (Khai mạc 8h30 ngày 21/10/2021)
4. Số lượng, thành phần, chương trình tập huấn
4.1 Số lượng: khoảng 1000 đại biểu
4.2 Thành phần:
- Đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu Bộ GDĐT:
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Bao gồm Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
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+ Đại diện lãnh đạo Bộ, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo các đơn
vị: GDTH, GDTrH, GDTX, GDTC, Vụ PC, Cục NG&CBQLGD, Cục CNTT,
Cục HTQT, VP Bộ GDĐT, Ban QLCDA Bộ GDĐT.
+ Đại biểu khách mời, chuyên gia: đại diện Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Đồng đội TW, Tổ chức UNICEF
tại Việt Nam, chuyên gia của trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN.
+ Một số phóng viên báo chí, truyền hình TW và Hà Nội.
- Đại biểu tham dự trực tuyến tại điểm cầu tại các địa phương:
+ Đại diện lãnh đạo 63 Sở GDĐT, chuyên viên phụ trách Công tác xã hội,
Tư vấn tâm lý của Sở GDĐT và cán bộ, giáo viên của trường tiểu học, trung học
cơ sở, trung học phổ thông.
- Chương trình tập huấn: (có Chương trình đính kèm)
Để việc tập huấn đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Bộ GDĐT đề nghị các Sở
GDĐT triển khai thực hiện một số nội dung sau:
- Cử đại diện lãnh đạo, chuyên viên và cán bộ, giáo viên theo đúng thành
phần, đối tượng và gửi danh sách tham dự tập huấn về Bộ GDĐT trước 02 ngày
diễn ra tập huấn.
- Bố trí phòng họp, điều kiện kỹ thuật, cơ sở vật chất…, để các đại biểu
tham dự tập huấn tập trung tại một địa điểm. Đối với với những địa phương, đơn
vị đang ở cấp độ dịch 3 và 4 được quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Sở GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn
các đại biểu tham dự trực tuyến đảm bảo đúng quy định của địa phương về
phòng, chống dịch Covid-19.
Chi tiết xin liên hệ: Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Bà Nguyễn
Thị Bích Thuỷ, chuyên viên Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh
viên, ĐT: 0917.345.434, Email: ntbthuy@moet.gov.vn).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Vụ/Cục: GDTH, GDTrH,
GDTX, GDTC, PC, Cục CNTT,
Cục NG&CBQLGD, Cục HTQT,
VP Bộ, Ban QLCDA (để p/h chỉ đạo);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, GDCTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Doãn Hồng Hà
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CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN
CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG VỀ TƯ VẤN,
HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO HỌC SINH TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19
(Kèm theo Công văn số
/BGDĐT-GDCTHSSV ngày
tháng 10 năm 2021)

Thời gian
08:00 - 08:30

08:30 - 08:40
08:40 - 08:55
08:55 - 09:05

09:05 -11:30

11:30 -14:00
14:00 -17:00

08:00 - 08:30
08:30 -11:30

11:30 -14:00
14:00 -16:30

Nội dung

Thực hiện

Ngày 01
Kiểm tra đường truyền, đón
Ban Tổ chức
tiếp đại biểu
Khai mạc tập huấn
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại Lãnh đạo Vụ Giáo dục Chính trị
biểu
và Công tác học sinh, sinh viên
Phát biểu khai mạc, định hướng TS. Ngô Thị Minh - Thứ trưởng
Tập huấn
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phát biểu của Tổ chức UNICEF
Đại diện Tổ chức UNICEF
Việt Nam
tại Việt Nam
Chương trình tập huấn
Chuyên đề: Kiến thức cơ bản về PGS.TS. Tâm lý Phạm Mạnh Hà –
những vấn đề tâm lý thường Giám đốc Trung tâm Hợp tác, Đào
gặp ở học sinh trong bối cảnh tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học
dịch bệnh, kỹ năng nhận diện
Giáo dục, ĐHQGHN
sự căng thẳng và những khó
khăn tâm lý của học sinh
Nghỉ trưa
Chuyên đề: Hướng dẫn các kỹ PGS.TS. Tâm lý Trần Thành Nam
năng tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho – Trưởng khoa Các khoa học Giáo
học sinh trong bối cảnh dịch
dục, Trường Đại học Giáo dục,
bệnh và chuẩn bị quay lại
ĐHQGHN
trường học
Ngày 02
Kiểm tra đường truyền
Ban Tổ chức
Chuyên đề: Hướng dẫn các kỹ PGS.TS. Tâm lý Phạm Mạnh Hà –
thuật cân bằng công việc và gia Giám đốc Trung tâm Hợp tác, Đào
đình cho cán bộ, giáo viên
tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học
Giáo dục, ĐHQGHN
Nghỉ trưa
Chuyên đề: Nguy cơ tổn thương PGS.TS. Tâm lý Trần Thành Nam
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tâm lý trên không gian mạng và – Trưởng khoa Các khoa học Giáo
cách phòng tránh
dục, Trường Đại học Giáo dục,
ĐHQGHN
Bế mạc tập huấn
16:30 -16:45 Phát biểu của thành viên tham - Đại diện một số cán bộ, giáo viên
dự
- Đại diện nhóm chuyên gia
16:45 - 17:00 Tổng kết Tập huấn
TS. Ngô Thị Minh - Thứ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo

