Trường TH - THCS - THPT Nam Sài
Gòn

Viện Tâm Lý SUNNYCARE

LIVESTREAM CHỦ ĐỀ

XÂY DỰNG KỸ NĂNG XÃ HỘI TRONG THỜI ĐẠI SỐ
Các em học sinh trường Tiểu học – THCS – THPT Nam Sài Gòn thân mến,
Trong thời đại công nghệ hiện nay liệu công nghệ có đẩy các em thêm xa cách những thành viên
trong gia đình, nhất là khi các em học sinh học tập online? Ngoài giờ học, ba mẹ cố gắng hạn chế
thời gian sử dụng thiết bị thông minh của các em nhưng vẫn không đem lại hiệu quả. SUNNYCARE
đã lắng nghe được tiếng lòng trăn trở, lo lắng, thất vọng của phụ huynh khi bày tỏ về điều này đến
các em.
Những em học sinh có kỹ năng xã hội sẽ biết cách kết nối và hào hứng tham gia các hoạt động
tương tác, đối thoại trong sự đồng cảm, có tinh thần tự chủ, tự giác và tự chịu trách nhiệm với những
hoạt động của mình. Vậy làm thế nào đẻ các em học sinh học được cách thiết lập mối quan hệ với
người khác khi phần lớn thời gian các em đang sử dụng các thiết bị thông minh?
Mời các em học sinh, quý phụ huynh đón xem:
Chủ đề Livestream: XÂY DỰNG KỸ NĂNG XÃ HỘI TRONG THỜI ĐẠI SỐ
⚫

Thời gian phát sóng: Thứ 7 lúc 15:00 – 16h30 ngày 30/10/2021

⚫

Tại Fanpage: Đoàn Trường THPT Nam Sài Gòn
(https://www.facebook.com/doantruongthptnamsaigon.edu)

⚫

Chuyên gia tư vấn: Cô Sunny Đặng Phương - Chuyên gia Tâm Lý SUNNYCARE

⚫

MC: Cô Nguyễn Ý Văn (Giáo viên kỹ năng sống SUNNYCARE)

----------------------------------------------------Thông qua chủ đề này, các em có thể:
1. Hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng xã hội đối với học sinh
2.

Kiểm soát được thời gian trực tuyến an toàn

3.

Xây dựng các kỹ năng xã hội để học tập hiệu quả, xây dựng nhân hiệu sáng ngời

4.

Chia sẻ hỏi -đáp tâm lý trực tiếp cùng chuyên gia

Ngay bây giờ, các em học sinh, quý phụ huynh có thể đặt câu hỏi qua 2 hình thức:
- Cách 1: Gửi thông điệp muốn chia sẻ cho chương trình qua đường link tâm sự bí mật sau đây:
https://forms.gle/1WhdF3j9ncgDpZ6K6
- Cách 2: Gọi trực tiếp đến BTC chương trình qua số 028 7300 6848
Các câu hỏi và thắc mắc của các em và quý khán giả sẽ được giải đáp trực tiếp khi
chương trình LIVESTREAM được phát sóng.
Thân mời các em học sinh/phụ huynh và quý khán giả lắng nghe và chia sẻ cùng chương trình.

