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E M P O W E R I N G  E D U C A T O R S

HIỂU VÀ THỰC HÀNH TRÍ THÔNG MINH CẢM XÚC
Chương Trình Đào Tạo

(Chương trình 3 ngày dành cho nhà giáo dục)

Trí thông minh cảm xúc là một trong các cấu phần quan trọng của phát triển con người toàn diện. Trong 
nhiều nghiên cứu và thực tiễn đều cho thấy mối tương quan tích cực giữ trí thông minh cảm xúc và hạnh 
phúc, trí thông minh cảm xúc và sự thành công trong công việc. Trong giáo dục, các nhà nghiên cứu đã 
nhận thấy trẻ thực hành trí tuệ xúc cảm giúp tăng thành tích học tập (Durlak, J. A et al 2011), gia tăng cơ hội 
học tập sau phổ thông trung học (Jones, D., et al 2015), gia tăng chất lượng mối quan hệ và giảm các hành 
vi bạo lực và bắt nạt trong học đường.

Trong bối cảnh học đường, bồi dưỡng trí thông minh cảm xúc được xây dựng thành những chương trình 
Giáo dục cảm xúc và kỹ năng xã hội (Social Emotional Learning - SEL) và được áp dụng như một chương 
trình chính thức trong các trường học của 49/50 bang của Mỹ, rồi lan ra nhiều quốc gia khác (trong đó có 
Việt Nam). Tại Việt Nam, Chương trình Giáo dục Cảm xúc và Kỹ năng xã hội mới được quan tâm trong 
khoảng 10 năm trở lại đây - cũng là thời gian của các vấn đề nóng của giáo dục được phơi bày: tình trạng 
bạo lực học đường, mỗi ngày đến trường với áp lực thành tích, sự thiếu thấu cảm giữa phụ huynh - giáo 
viên - nhà trường - học sinh… Những kết quả áp dụng thành công tại Mỹ và các nước khác trên thế giới 
nhằm giảm thiểu những vấn đề học đường mà giáo dục Việt Nam đang đối mặt chính là động lực và kinh 
nghiệm để các nhà giáo ở Việt Nam có thể vững tin học hỏi và triển khai. 

Chương trình “Hiểu Và Thực Hành Trí Thông Minh Cảm Xúc” - chương trình dành cho giáo viên/nhà giáo 
dục giảng dạy kỹ năng cảm xúc - xã hội trong các tổ chức giáo dục, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho giáo viên/nhà 
giáo dục để thực hành cho chính mình, lồng ghép vào các hoạt động lớp học hay xây dựng giáo án phát 
triển trí thông minh cảm xúc cho học sinh.

Kiến thức (Head):

Nhận biết nền tảng về Trí thông minh cảm 
xúc, tầm quan trọng và lợi ích của Trí thông 
minh cảm xúc 

Hệ thống được kiến thức nền tảng, quan 
trọng về Chương trình giáo dục cảm xúc xã 
hội (SEL)

Liệt kê và phân tích được năm cấu phần 
của SEL

Nhận diện những chương trình SEL đang áp dụng

Thái độ (Heart): 

Sẵn sàng thực hành cho chính mình trong 
đời sống hàng ngày

Có thái độ tích cực đối với việc giảng dạy kỹ 
năng cảm xúc - xã hội 

Cởi mở hơn với những cảm xúc mạnh xuất hiện 
trong bản thân và những người xung quanh

Sẵn sàng xây dựng môi trường an toàn, tin 
cậy trong áp dụng các hoạt động kỹ năng 
cảm xúc - xã hội tại lớp

Kỹ năng (Hands): 
Thực hành nhận diện được cảm xúc và quản 
trị cảm xúc trong tương tác với người khác

Rèn luyện khả năng chấp nhận những cảm 
xúc mạnh xuất hiện ở bản thân, ở học trò và 
những người xung quanh

Thực hành các bài tập cải thiện khả năng 
hiểu và làm chủ bản thân, hiểu và tương tác 
với người khác hiệu quả

Bước đầu xây dựng các hoạt động lồng ghép/ 
giáo án SEL trong lớp của mình

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình học gồm 6 chuyên đề được thiết kế lồng ghép lý thuyết và thực hành để người học dễ dàng 
nắm bắt được kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để có thể ứng dụng vào thực tiễn trong quá trình làm 
việc của mình

Chuyên đề 1: Giới thiệu về Trí thông minh cảm 
xúc (Emotional Intelligence) và Chương trình Giáo 
dục cảm xúc và kỹ năng xã hội (Social and 
Emotional Learning)

Hiểu được về Phát triển con người toàn diện, Trí 
thông minh cảm xúc và Các chương trình Giáo 
dục cảm xúc và kỹ năng xã hội áp dụng vào 
trường học

Khóa học bao gồm 30% thời gian thảo luận lý 
thuyết và 70% thực hành (Course covers 30% of 
theoretical discussion time and 70% of practice)

Thuyết giảng ngắn/ Mini lecture

Thảo luận nhóm/ Group discussion

Thực hành đóng vai/ Role Play

Phân tích tình huống mẫu (record, videoclip)/ 
Case study

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Giáo viên: Các bậc học (mầm non, tiểu học, phổ 
thông, đại học), giáo viên các trường ngoại 
khóa, trung tâm anh ngữ, trường dạy kĩ năng

Người huấn luyện trong các tổ chức NGOs, 
NPOs

Người hướng dẫn trong các câu lạc bộ đội nhóm

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Chuyên đề 2: Nhận thức bản thân (Self- 
Awareness)

Giúp người học:

1. Phân tích được các thành phần của từng 
năng lực

2. Phát triển thực hành cho bản thân

3. Phát triển được ý tưởng áp dụng vào trong 
lớp học

Chuyên đề 3: Quản lý bản thân 
(Self-Management)

Chuyên đề 4: Nhận thức xã hội (Social 
Awareness)

Chuyên đề 5: Những kỹ năng tương quan (Social 
Relationship skills)

Chuyên đề 6: Ra quyết định có trách nhiệm 
(Responsible decision-making)

CHUYÊN ĐỀ MỤC TIÊU


