
TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG 

Q & A 

Q: Cách thức hỗ trợ từ Văn phòng Tư vấn là gì? 
A: Phòng Tư vấn tâm lý sẽ đồng hành cùng thầy/cô, anh/chị và các con tìm được lời giải 

cho vấn đề của riêng mình. Đến với phòng Tư vấn tâm lý thầy/cô, anh/chị và các con 

hoàn toàn có thể lựa chọn các hình thức như: 

Tư vấn cá nhân cho những học sinh gặp khó khăn; 

Tư vấn cho nhóm học sinh (nhỏ hay lớn); 

Tổ chức các buổi thảo luận, hội thảo cho phụ huynh về tâm lý vị thành niên và kỹ năng 

làm cha mẹ; 

Cố vấn và phối hợp với gia đình, giáo viên, nhân viên và ban quản lý nhà trường trong 

việc tìm kiếm giải pháp đáp ứng các nhu cầu và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học 

sinh; 

Cung cấp và chia sẻ những thông tin và nguồn lực hữu ích cho giáo viên và phụ huynh. 

 
Q: Là học sinh, con sẽ được giúp đỡ như thế nào? 
A: Con sẽ có một nơi chia sẻ tất cả những vấn đề được liệt kê ở trên. Tại Văn phòng Tư 

vấn tâm lý, con sẽ được gặp riêng, ở đó, có thể bày tỏ và được giải đáp về những lo lắng 

trước sự phát triển cơ thể, những thay đổi cảm xúc và hành động của bản thân. Con sẽ 

được tư vấn để tự giải quyết các rắc rối trong tình bạn, tình bạn khác giới, mối quan hệ 

với cha mẹ, thầy cô. 

Q: Là cha mẹ, chúng tôi được giúp đỡ các vấn đề với con cái mình ra sao? 
A: Cha mẹ đóng vai trò rất lớn trong việc là điểm tựa hay định hướng cho con mình phát 

triển lành mạnh. Tuy thế, khi đối diện với sự trưởng thành của con cái, đặc biệt qua tuổi 

dậy thì và tuổi vị thành niên, việc cha mẹ gặp khó khăn là điều dễ hiểu. Khi cha mẹ gặp 

những vấn đề đó, Văn phòng Tư vấn tâm lý sẵn sàng lắng nghe và cố vấn cho cha mẹ các 

thông tin khoa học về sự phát triển của con cũng như kỹ năng làm cha mẹ tích cực như 

cách thức nói chuyện, giải quyết xung đột với con hay đặt mục tiêu ... 



Q: Là Giáo viên, tôi được giúp đỡ như thế nào? Dù là GV bộ môn hay cố vấn trường 

học, thầy/cô đều được tư vấn để có thể giao tiếp tốt nhất với Học sinh và Phụ huynh phù 

hợp với mỗi vai trò của mình. Cụ thể: Với tư cách GV bộ môn, cố vấn trường học, Giáo 

viên là người làm việc thường xuyên với Học sinh và cũng là người có tương tác nhiều 

nhất với HS tại trường học. Vì thế, GV bộ môn, cố vấn trường học cũng là người sẽ phát 

hiện được những khó khăn bất thường của HS không chỉ về vấn đề nhận thức mà cả cảm 

xúc, hành vi hay thể chất. GV bộ môn, cố vấn trường học sẽ được hỗ trợ để tạo ra môi 

trường thuận lợi nhất để học sinh ứng phó một cách lành mạnh trước những khó khăn 

này. Với tư cách cố vấn trường học, Giáo viên là người lớn gần gũi nhất và cũng là người 

bảo hộ của Học sinh tại trường học. Advisor nhận sự điều phối của Văn phòng Tư vấn, 

thực hiện các hoạt động với học sinh và được tư vấn thường xuyên trong công tác liên hệ 

với phụ huynh. Mọi tư vấn của Học sinh đều sẽ được chia sẻ lại phần nhiều với cố vấn 

trường học và mọi trợ giúp từ văn phòng Tư vấn sẽ cần đến sự hợp tác rất lớn từ cố vấn 

trường học. Trong nhiều trường hợp, Văn phòng Tư vấn tâm lý chỉ đóng vai trò cố vấn để 

cố vấn trường học hỗ trợ tốt nhất cho học sinh trong nhóm của mình. 

 
Q: Nghề nghiệp nào cũng có những nguyên tắc, vậy nguyên tắc làm việc của nghề Tư 

vấn Tâm lý tại Olympia là gì? 
A: Chúng tôi làm việc theo nguyên tắc: 

Nguyên tắc số 1: Lắng nghe và tôn trọng 

Lắng nghe, tôn trọng là thầy/cô, anh/chị và các con sẽ được chia sẻ bất cứ điều gì mình 

muốn, chúng tôi không đánh giá đúng hay sai và hoàn toàn chấp nhận và tôn trọng quan 

điểm cũng như chính con người bạn. 

Nguyên tắc số 2: Bảo mật thông tin 

Phòng Tư vấn tâm lý luôn tôn trọng sự riêng tư của mỗi người vì vậy chúng tôi cam 

kết mọi vấn đề thầy/ cô, anh/chị và học sinh chia sẻ với chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Cụ 

thể: 



Trong trường hợp học sinh tự mình tới phòng tư vấn, mọi vấn đề học sinh chia sẻ với nhà 

tư vấn sẽ được giữ bí mật. 

Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin của học sinh với những người có trách nhiệm (phụ huynh 

học sinh, cố vấn…) trong ba trường hợp sau: 1) Học sinh đang có ý định gây hại cho bản 

thân hoặc gây nguy hiểm cho người khác ; 2) Học sinh đồng ý chia sẻ  thông tin với 

những người liên quan để được hỗ trợ tốt hơn; 3) Học sinh báo cáo về việc đang bị đe 

dọa. 

Trong trường hợp học sinh được chuyển tới phòng tư vấn bởi cha mẹ, thầy cô, chúng tôi 

sẽ trao đổi với người đại diện này và những người có liên quan những thông tin khái quát 

về quá trình tư vấn nhằm phối hợp trợ giúp học sinh tốt hơn. 

Nguyên tắc số 3: Cung cấp giải pháp 

Đến với phòng Tư vấn tâm lý Olympia thầy/cô, anh/chị và các con không chỉ được lắng 

nghe, thấu hiểu, chia sẻ mà còn được cung cấp những thông tin mới cập nhật cũng như 

trao đổi để tìm ra các giải pháp cho những tình huống cụ thể đang gặp phải. 

Nguyên tắc số 4: Làm việc theo qui trình 

Tại phòng Tư vấn tâm lý, các dịch vụ đều được thực hiện theo quy trình năm bước khép 

kín, đảm bảo tính khoa học và tính bảo mật. Quy trình chung như sau: 

Phỏng vấn trực tiếp người phát hiện vấn đề (phụ huynh, học sinh, giáo viên) 

Gặp người cần tư vấn và mở hồ sơ tư vấn 

Sau 2-3 buổi gặp người cần tư vấn, tư vấn viên lên kế hoạch tư vấn (số buổi, tần suất, 

những hỗ trợ cần thiết) và trao đổi với phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm. 

Đánh giá mỗi 3 buổi tư vấn và giữ liên hệ thường xuyên với phụ huynh và giáo viên (chủ 

nhiệm và bộ môn) đối với đối tượng tư vấn là học sinh. 

Kết thúc ca tư vấn, đánh giá ca và kế hoạch theo dõi tiếp theo. 

 

Chọn nghề trong tương lai phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

 
Để xác định bản thân mình phù hợp với ngành nghề nào, bạn hãy bắt đầu từ sở 

thích, tính cách và điều kiện của mình. Chọn ra những nghề nào thích hợp và loại 

bỏ dần. Ngoài ra, bạn có thể làm những bài trắc nghiệm về nghề nghiệp. Các bài 



trắc nghiệm sẽ đưa ra những tư vấn và dự đoán về nghề nghiệp hoặc nhóm ngành 

phù hợp với bạn hơn. 

----------------------------- 

Bí quyết giữ sức khỏe mùa luyện thi đại học. Mùa thi đại học năm 2019 đang đến 

gần, bên cạnh việc luyện thi đại học đúng cách, có hiệu quả thì việc nghỉ ngơi đảm 

bảo sức khỏe để làm bài thi đại học là điều rất quan trọng. 

Xây dựng thời gian biểu hợp lý 
Trước hết, để đạt hiệu quả tối ưu, mỗi em phải tự xây dựng cho mình một thời gian biểu 

hợp lý sao cho vừa bảo đảm kế hoạch ôn tập, vừa giữ gìn sức khỏe để có thể bước vào 

cuộc thi với phong độ thư thái, tự tin, nghiêm túc. Về nghỉ ngơi, đây là vấn đề hệ trọng 

bởi được nghỉ ngơi, thư giãn sẽ giải tỏa được sự căng thẳng, bức bối… Các em nên thu 

xếp để sau 45 phút – 1 giờ hoặc sau một vấn đề, một chủ điểm ôn tập vừa được hệ thống 

hóa, sau một bài tập khó vừa giải được… có thể chợp mắt hoặc dành ít phút nghe nhạc, 

chơi quần vợt, chơi tennis hay làm mấy động tác thể dục hay tản bộ… Các nghiên cứu 

cho thấy lối nghỉ ngơi này tích cực hơn nhiều, cơ thể hồi phục sức khỏe nhanh hơn, đầu 

óc nhẹ nhõm hơn so với thuần túy nằm nghỉ. 

Chăm sóc giấc ngủ. Ngủ là một hình thức nghỉ ngơi quan trọng sau một ngày làm việc, 

giúp các em lấy lại sức lực, đầu óc sảng khoái hơn, tinh thần trở nên minh mẫn hơn sẵn 

sàng bước vào một ngày mới. Như một cỗ máy chẳng hạn, dù có tinh vi, hiện đại đến 

mấy thì sau một thời gian hoạt động vẫn phải được bảo dưỡng định kỳ mới có thể tiếp tục 

vận hành bình thường và mới kéo dài được tuổi thọ. Cơ thể người ta đại loại cũng vậy. 

Các em lại đang tuổi ăn tuổi ngủ thì giấc ngủ càng quan trọng. Ở người, nếu bị mất ngủ 

cộng với tình trạng tâm lý căng thẳng kéo dài có thể làm giảm trí nhớ, khó tập trung chú 

ý vào bài vở, ù tai, chóng mặt, bẳn tính, chuột rút, đau mỏi bắp thịt, chán ăn… 

Các em nên thu xếp để mỗi ngày có thể ngủ 5 – 6 giờ, còn buổi trưa thì chỉ cần thiu thiu 

ngủ hoặc nằm thư giãn chừng 15 – 30 phút. Các em nên để đồng hồ báo thức hoặc dặn 

người nhà đánh thức để có thể yên tâm vào giấc ngủ, không phải phấp phỏng vì sợ ngủ 

quên, nhất là trong những ngày thi có thể bị muộn giờ, lỡ buổi thi. Nơi ngủ cần sạch sẽ, 

thoáng đãng, mát mẻ và yên tĩnh để giấc ngủ được sâu. Các em nên tản bộ ít phút trước 

khi đi ngủ để dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Cần tránh thức khuya, nhất là đêm trước ngày thi. 

Nhiều em vì quá lo lắng, học đến 2 – 3 giờ sáng, mỗi đêm chỉ ngủ 3 – 4 giờ, hôm sau lại 

ngủ gà ngủ gật. Hậu quả là các em bị thiếu ngủ triền miên khiến người mệt mỏi rã rời, 

đầu óc mụ mị. 

Không nên xem nhẹ chuyện ăn uống 
Để đủ sức ôn luyện và sẵn sàng bước vào kỳ thi, các em cũng đừng xem nhẹ việc ăn 

uống. Y học lao động xếp chế độ học tập, làm việc của học sinh, sinh viên thuộc loại hình 

lao động có mức tiêu hao năng lượng tương tự lao động thể lực vừa, nhưng tại những thời 

điểm ôn luyện và thi cử do tính chất khẩn trương, căng thẳng thì khác. Khẩu phần của các 

em phải đáp ứng được nhu cầu của cơ thể đang lớn, đồng thời phải bù đắp được phần 

năng lượng tiêu hao, phải thỏa mãn nhu cầu đặc biệt của bộ não, do đó: 

- Bữa ăn của các em cần có đủ chất, đặc biệt là có đủ protein, vitamin và chất khoáng. 

Nên chọn thịt nạc (thịt gà), cá, đậu, các loại rau quả tươi. Một khẩu phần đa dạng, cân 

đối, được chế biến hợp khẩu vị, thường xuyên thay đổi món… các em ăn ngon miệng 

hơn, ăn được nhiều hơn. 



- Nói đến chất lượng bữa ăn không thể không nói đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Nếu được ăn các món ăn do chính gia đình mình chế biến là tốt nhất, vừa ngon vừa sạch. 

Với các em ở ngoại tỉnh hoặc nhà xa, những ngày thi cử thường phải chịu thiệt thòi, phải 

chấp nhận cảnh “cơm hàng cháo chợ” và nguy cơ bị “tào tháo” đuổi là có thể. 

Vì vậy, các em nên chọn những quán ăn sạch sẽ, xa cống rãnh, nơi đổ rác; có tủ đựng 

thức ăn tránh được bụi, ngăn được ruồi, gián; có dụng cụ riêng (dao, thớt, rổ rá…) cho 

từng loại chín, sống; có kẹp gắp thức ăn không dùng tay trần bốc thức ăn; không ăn ở các 

quán vỉa hè, không ăn quà rong. 

- Vì đang mùa nắng nóng, cơ thể cần nhiều nước. Bình thường, mỗi ngày cơ thể cần 

khoảng 2,5 lít nước, riêng nước uống là 1,2 – 1,5 lít. Những ngày nóng nực, nhiệt độ 

ngoài trời có thể lên đến 39oC hoặc hơn, cơ thể bị mất nhiều mồ hôi, các em cần uống 

nhiều nước hơn. Nước uống có thể là nước khoáng, nước tinh lọc đóng chai… tất nhiên 

phải là thứ thiệt. Còn không thì tốt nhất là uống nước đun sôi để nguội. 

Các em có thể chuẩn bị từ nhà, đựng nước trong chai sạch mang đến trường thi để uống 

trong khi chờ đợi vào phòng thi. Như thế, chắc chắn sẽ không phải uống nước ở quán ven 

đường, không lo bị tiêu chảy làm ảnh hưởng đến cuộc thi. Các loại nước quả (cam, 

chanh, dứa, xoài…) vừa giảm khát vừa bổ dưỡng rất tốt, nhưng các em cần cảnh giác vì 

nếu dụng cụ pha chế, cốc thìa, nước đá và đôi tay người phục vụ không bảo đảm vệ sinh, 

uống phải sẽ dễ bị đau bụng, tiêu chảy… không chỉ gây phiền toái mà còn ảnh hưởng đến 

cuộc thi của các em. 

---------------------------- 

Thận trọng trong việc đi lại mùa thi đại học 
Việc đi lại của các em trong thời gian này cũng cần thận trọng hơn, tránh để xảy ra va 

chạm hoặc tai nạn làm ảnh hưởng đến việc ôn tập và cuộc thi. Trong những ngày các em 

đi thi, gia đình nên bố trí người đi cùng để có thể kịp thời ứng cứu khi xảy ra “sự cố” (xe 

hỏng, tai nạn…) thì yên tâm hơn. Với các em ngoại tỉnh hay nhà ở xa địa điểm thi, cần cố 

gắng thu xếp ở trọ gần phòng thi để đỡ phải đi lại xa, tránh được sự cố giao thông (như va 

quệt, tắc nghẽn, đường ngập úng khi trời mưa…) làm chậm giờ. 

Tóm lại, không chỉ bản thân các em mà các bậc cha mẹ, nhà trường và cả xã hội nên tập 

trung nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất trong hoàn cảnh có thể để các em học tốt, thi tốt. 

---------------------- 

  

 


