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HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
TRANG BỊ KĨ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH

Thực hiện Chủ đề năm học là "Dạy người" Sáng ngày 28/10/2019, Đoàn trường phối
hợp với Ban hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã tổ chức thành công hoạt động Ngoại
khóa "Tư vấn học đường". Tham dự hoạt động có sự hiện diện của Ban đại diện Cha mẹ
học sinh, Lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo trong Hội đồng sư phạm cùng toàn thể các
học sinh toàn trường.
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Thông qua hoạt động lần này CB, GV và các em học sinh được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thanh
Tùng - Viện trưởng viện Quản trị Tri thức KMI, Giám đốc điều hành hệ thống trường Tuệ Đức
cung cấp những kiến thức kỹ năng giao tiếp, ứng xử, khám phá bản thân; kỹ năng lắng nghe; kỹ
năng trình bày, đặt câu hỏi; kỹ năng giải quyết xung đột; đạo đức, nhân cách qua giao tiếp...
Hoạt động được tổ chức trong không khí vui tươi phấn khởi, tình cảm, có tác dụng giáo dục sâu
sắc, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều em học sinh đặt những câu hỏi và
được thầy Tùng tận tình giải thích.
Kết thúc hoạt động mọi người được lắng nghe Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng hát tặng toàn thể
hội đồng sư phạm và học sinh nhà trường ca khúc "Ước mơ" do thầy tự sáng tác để lại trong lòng
thầy cô và học sinh nhiều ấn tượng sâu sắc...

Nguồn tin Đoàn trường

2/2

