Khóa tập huấn về Xác định vả can thiệp các vấn đề rối loạn hành vi trong trường học 2011
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Trong chương trình hoạt động của Liên Hiệp Phát Triển Tâm lý học đường tại Việt Nam (Consortium to Advance
School Psychology in Vietnam – CASP-V), với tư cách là một thành viên của Liên hiêp Phát Triển Tâm lý học
đường thế giới, khoa Tâm Lý - Giáo Dục trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã tổ chức thành công Khóa tập
huấn với chủ đề “Xác định và can thiệp các vấn đề rối loạn hành vi trong trường học” từ ngày 01/08 đến ngày
03/08/2011 tại giảng đường D của trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
Tham gia giảng dạy có giáo sư Kelly Kennedy và giáo sư Jeanne Anne Carriere đến từ trường khoa Giáo dục
thuộc đại học Chapman – Mỹ. Đây là hai giáo sư có kinh nghiệm trong lãnh vực tham vấn tâm lý học đường tại Mỹ
và đã mang đền rất nhiều thông tin bổ ích cho các học viên trong khóa học trong việc nhận diện, can thiệp các rối
loạn hành vi trong trường học.
Khóa tập huấn đã thu hút gần 80 học viên tham gia là các giảng viên đến từ trường Đai học Sư Phạm – TP.HCM,
giáo viên phổ thông, chuyên viên tâm lý và các tổ chức tham vấn tâm lý học đường. Tất cả các học viên của khóa
tập huấn đều có những phản hồi tích cực và đánh giá cao về nội dung của khóa tập huấn này.
Cuối khóa học tất cả các học viên đều nhận được chứng chỉ khóa học do Đại học Chapman - Mỹ cấp.
Click vào đây để tải tài liệu liên quan đến khóa học.
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