
CAÂU LAÏC BOÄ  

TAÂM LYÙ COÂNG GIAÙO 

CHƢƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO PHỤ HUYNH  

GIÚP TRẺ 2-6 TUỔI CÓ NHỮNG HÀNH VI PHÙ HỢP 

Mục tiêu lớp tập huấn: 

Trang bị cho cha mẹ cách thức để trở thành những phụ 

huynh biết cách dạy con theo hướng tích cực, từ đó sẽ giúp 

trẻ có những hành vi phù hợp hơn, cải thiện mối quan hệ 

trong gia đình. 

Đối tượng tham dự: 

Những phụ huynh có con từ 2-6 tuổi có vấn đề hành vi như: 

mè nheo, ăn  vạ, đánh bạn, ganh tỵ với em, không nghe 

lời… 

Khuyến khích: Các cặp cha mẹ, những bậc ông bà đang hỗ 

trợ cha mẹ trong việc chăm sóc trẻ cùng tham gia. 

   Ngƣời tập huấn: 

   Sr. Anna Nguyễn Loan, OP. – Tiến sĩ tâm lý lâm sàng, 

Trưởng Bộ môn Tâm Lý, trường Đại Học Hoa Sen 

      Nguyễn Thị Diệu Anh – Thạc sĩ tâm lý lâm sàng 

Chƣơng trình sẽ mang lại điều gì cho học viên? 

 Phụ huynh nắm được các kỹ năng cơ bản để thay đổi hành vi tiêu cực của con 

em mình, cải thiện mối quan hệ trong gia đình. 

 Phụ huynh được trải nghiệm, ứng dụng những kỹ năng đó với đội ngũ chuyên 

viên chuyên ngành tâm lý và tâm lý giáo dục được đào tạo bài bản. 

 Phụ huynh sẽ được đồng hành trong quá trình thay đổi hành vi của con em 

mình. 

 Những thông tin của bạn và con em bạn sẽ hoàn toàn được bảo mật bởi nhóm 

tập huấn, và cam kết bảo mật trong nhóm phụ huynh với nhau. 

 

Thời gian, địa điểm tập huấn: 

Thời gian: 8h – 16h trong 2 ngày 14 và 15/04/2018 

Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận 

 

Kinh phí đóng góp 

Để giúp cho sinh hoạt, tài liệu, và bữa ăn trưa trong hai ngày tập huấn xin 

mỗi tham dự viên đóng góp 150,000 VNĐ. 

Ghi danh: 

Để có sự tương tác tốt và trợ giúp có hiệu quả, lớp tập huấn chỉ nhận 

không quá 50 học viên (25 cặp cha mẹ). Ghi danh và đóng lệ phí tham dự 

tại Phòng Học Vụ – 6 bis Tôn Đức Thắng – Quận 1, trong giờ làm việc, 

bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 năm 2018. Chúng tôi sẽ khóa sổ khi có đủ số 

tham dự viên. 

 

Mọi câu hỏi để tìm hiểu thêm về chương trình xin liên hệ tại  

TRUNG TÂM MỤC VỤ TGP, 6 bis Tôn Đức Thắng—Quận 1 

PHÒNG HỌC VỤ – Chị Kim Anh: (028) 6291 0366 

PHÒNG THAM VẤN MỤC VỤ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH –  
Chị Hoa: 096 256 0789, Anh Thiện: 091 728 4004 

 

Cám ơn bạn đã quan tâm và xin hãy chia sẻ cho người khác để chương 

trình được phổ biến rộng rãi! 

CÂU LẠC BỘ TÂM LÝ CÔNG GIÁO 


