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KẾ HOẠCH
Tập huấn cho cán bộ, giáo viên các trường phổ thông về tư vấn, hỗ trợ tâm
lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Thực hiện Công văn số 2093/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 16/9/2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị và công
tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022; Công văn số 4685/BGDĐTGDCTHSSV ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham dự tập
huấn tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch Tập huấn cho cán bộ,
giáo viên các trường phổ thông về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh
dịch bệnh Covid-19 với những nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
a) Mục đích
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên ở các trường phổ
thông trong tỉnh về vai trò của tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong bối cảnh
dịch bệnh Covid-19.
- Cung cấp các 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 giúp cán bộ, giáo viên, học sinh giảm căng thẳng trong và sau
bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
b) Yêu cầu
- Nội dung báo cáo thiết thực, hữu ích, hiệu quả đối với công tác tư vấn tâm
lý học đường.
- Công tác tổ chức, tham gia tập huấn đảm bảo các yêu cầu về công tác
phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và quy định của địa phương.
2. Nội dung
- Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản về những vấn đề tâm lý thường gặp ở học
sinh trong bối cảnh dịch bệnh, kỹ năng nhận diện sự căng thẳng và những khó
khăn tâm lý của học sinh.
- Chuyên đề 2: Hướng dẫn các kỹ năng tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh
trong bối cảnh dịch bệnh và chuẩn bị quay lại trường học.
- Chuyên đề 3: Hướng dẫn các kỹ thuật cân bằng công việc và gia đình cho
cán bộ, giáo viên.
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- Chuyên đề 4: Nguy cơ tổn thương tâm lý trên không gian mạng và cách
phòng tránh.
3. Đối tượng, hình thức, thời gian
- Đối tượng tập huấn: Cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách công tác tư vấn
tâm lý học đường, giáo viên chủ nhiệm các trường trung học phổ thông (THPT),
trung học cơ sở (THCS), Tiểu học trên địa bàn tỉnh.
- Hình thức tập huấn: Trực tuyến (đường link tập huấn sẽ cung cấp sau qua
Email các đơn vị).
- Thời gian: Ngày 06, 07/11/2021 (Khai mạc lúc 07h30 ngày 06/11/2021).
4. Số lượng, thành phần
- Đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu Sở GDĐT: Đại diện lãnh đạo Sở;
lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo
dục Thường xuyên phụ trách công tác tư vấn tâm lý học đường, báo cáo viên.
- Thành phần tại điểm cầu các trường THPT (trừ các trường THPT:
Chuyên Hùng Vương, Phan Bội Châu, Pleiku, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Phú,
Mạc Đĩnh Chi, Trần Phú, Nguyễn Huệ, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo):
Cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý học đường, giáo viên
chủ nhiệm (tối thiểu 15 người/đơn vị).
- Điểm cầu các phòng GDĐT: Đại diện lãnh đạo phòng GDĐT, chuyên
viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý học đường; đại diện cán bộ quản lý, giáo
viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý học đường các trường THCS, Tiểu học
thuộc phạm vi quản lý.
5. Tổ chức thực hiện
a) Sở Giáo dục và Đào tạo
- Giao Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường
xuyên chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tập huấn đối với đội ngũ
cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý học đường, giáo viên
chủ nhiệm các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
- Giao Phòng Kế hoạch và Tài chính Sở bố trí kinh phí ngân sách năm 2021
đảm bảo để tổ chức tập huấn.
b) Các trường phổ thông trực thuộc Sở, các phòng GDĐT
- Đối với các trường THPT đã tham gia tập huấn tại trường THPT chuyên
Hùng Vương ngày 21, 22/10/2021 (gồm THPT: Chuyên Hùng Vương, Phan Bội
Châu, Pleiku, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Phú, Mạc Đĩnh Chi, Trần Phú, Nguyễn
Huệ, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo): Nhà trường cử cán bộ quản lý, giáo
viên đã tham gia tập huấn triển khai tập huấn lại cho đội ngũ cán bộ, giáo viên
trong nhà trường bằng hình thức phù hợp.
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- Đối với các trường THPT còn lại và các phòng GDĐT: Bố trí phòng họp,
điều kiện kỹ thuật, cơ sở vật chất để cán bộ quản lý, giáo viên tham dự tập huấn
tập trung tại một địa điểm (Đối với những phòng GDĐT có nhiều đơn vị trực
thuộc hoặc số lượng đông, có thể chia thành nhiều điểm cầu, mỗi điểm cầu tối
thiểu 15 người, tối đa 30 người và báo cáo cụ thể số điểm cầu, số lượng tham
gia về Sở).
- Gửi danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham dự tập huấn, số lượng điểm
cầu qua Email: tragiang951@gmail.com trước thời gian tập huấn 02 ngày.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình
thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đơn vị liên hệ về Phòng Giáo dục Trung
học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, Sở GDĐT, điện thoại:
0364.796.779 để được hướng dẫn./.
Nơi nhận
- Bộ GDĐT;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Các phòng CMNV của Sở;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX, GDMNTH.
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