
Tâm lý học

đại cương

20,000+
HỌC SINH
THEO HỌC

30+
QUỐC GIA

THÀNH VIÊN

96%
CẢM THẤY
HÀI LÒNG

Nisai Global School là trường phổ thông quốc tế đầu tiên tại
Anh quốc cung cấp dịch vụ giáo dục trực tuyến chất lượng
cao cho học sinh từ 8-19 tuổi ở khu vực Đông Dương.

Nisai Global School là trường trực tuyến đã đăng ký với Bộ
giáo dục Anh quốc (mã số trường 310/7904); nằm trong hệ
thống trường Quốc tế Cambridge, được ủy quyền giảng dạy
các chương trình phổ thông Cambridge trên toàn thế giới.

Đối với bậc Đại học, Tâm lý học không chỉ liên quan tới Y
khoa, Tư vấn tâm lý mà còn là một cấu phần quan trọng liên
quan tới chuyên ngành khác nhau từ Giáo dục, Quản trị nhân
sự cho đến Marketing, Kinh tế... 

Tham gia khóa học, học sinh không chỉ hiểu thêm về những
kiến thức cơ bản của Tâm lý học mà còn được hướng dẫn
những cách cơ bản để ứng dụng Tâm lý học vào đời sống
thực tế, thấu hiểu bản thân.

GIỚI THIỆU

Độ tuổi: 14 - 17.
Trình độ tiếng Anh: B1 hoặc tương đương 
Con không nhất thiết phải có sẵn kiến thức trước khi
nhập học

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO CON NẾU...

Khai giảng: 05/2022
Thời lượng: 10 tuần, 01 tiếng/tuần
Học sinh nên có máy tính kết nối mạng ổn định để tham
gia lớp học trực tuyến
Đăng ký học TẠI ĐÂY

HỌC PHÍ & ĐĂNG KÝ HỌC

Học phí:
250 GBP

VÌ SAO NÊN CHỌN NISAI GLOBAL SCHOOL?

Nâng cao trình độ tiếng Anh
Giúp con xây dựng vốn từ
vựng & phát triển khả năng
giao tiếp tiếng Anh, kỹ
năng viết khi thực hành với
giáo viên và bạn cùng lớp.

Môi trường quốc tế
Với nền tảng trực tuyến,
con có cơ hội tham gia
các câu lạc bộ xã hội và
giao lưu với bạn bè ở
nhiều quốc gia khác.

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ & CHĂM SÓC 
Hỗ trợ học tập
Chuyên viên hỗ trợ học tập ở địa phương luôn sẵn sàng để
giải quyết các khó khăn trong quá trình học.
Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ trực tiếp ngay trong giờ học để giải quyết các thắc
mắc và vấn đề về kỹ thuật.

Giáo viên chủ nhiệm
Mỗi học sinh đều có một giáo viên theo dõi chặt chẽ quá
trình học và giữ liên lạc thường xuyên với phụ huynh.

https://bit.ly/3CXPhye


NỘI DUNG KHÓA HỌC

Giám đốc học thuật 
MEd, PGCE, BA (Hons), 
BSc (Hons)

Thạc sĩ Corrina Mcewan

HỌC VỚI CÁC CHUYÊN GIA TÂM LÝ TẠI NISAI GLOBAL SCHOOL

Điều phối chương trình
PhD, MPhil, BA (Hons)

Tiến sĩ Chris Lawson

Giáo viên của Nisai đều là những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, chúng tôi sử dụng phương pháp giảng
dạy tập trung, cá nhân hóa với nhịp độ tham gia tương tác cao.

Tâm lý học

đại cương

Tuần 1: Tâm lý học thực nghiệm
Nhận biết các phương pháp thực nghiệm,

lấy mẫu và giả thuyết.

Tuần 2: Tâm lý học phát triển
Các giai đoạn phát triển của trẻ; tư duy cầu tiến,

tư duy bảo thủ.

Tuần 3: Trí nhớ
Định nghĩa các loại ký ức, việc ghi nhớ và quên.

Tuần 4: Giấc ngủ
Sự tiến hóa, các lý do sinh học của việc ngủ,

các vấn đề liên quan.

Tuần 5: Tâm lý học xã hội
Nghiên cứu về Sự thích ứng, sự phục tùng

và thuyết học tập xã hội.

Tuần 6: Tại sao chúng ta bị ám ảnh?
Đánh giá nguyên nhân và cách điều trị các hội
chứng ám ảnh.

Tuần 7: Tội phạm đến từ đâu?
Định nghĩa các loại tội phạm, công bằng và
tâm lý học pháp lý.

Tuần 8: Não bộ
Giải thích cách não bộ gửi đi thông điệp.

Tuần 9: Những rối nhiễu tâm lý
Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị cho
các rối loạn tâm lý.

Tuần 10: Cách chúng ta nhìn thế giới 
Tìm hiểu về sự tiếp nhận thị giác và nhận thức,
trong đó có ảo thị.


