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Báo cáo khoa học 

 

ĐỂ KHƠI LÊN NƠI MỖI NGƯỜI TRẺ  

PHẨM GIÁ  

VÀ HÀNH TRÌNH ĐỘC ĐÁO CÁ NHÂN 
 

Comment éveiller chaque enfant  
à sa dignité et à sa vocation propre ? 

Harmonie en tension entre piété filiale,  
exigences sociales et mystère personnel.  

Récits - analyses – repères pour l’action éducative 
 

 
Diễn giả:  

Giáo sư Olivier Bonnewijin  
(Université catholique de l’Ouest) 

 
 
 

Thời gian:  8:00 – 11:45, ngày thứ hai 16/05/2022 
Địa điểm:  Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 

215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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Quá tải trong học tập, áp lực về mọi mặt 
trong cuộc sống khiến cho nhiều bạn trẻ 
Việt Nam không có được niềm vui khi đến 
trường, không tìm được hạnh phúc 
trong cuộc sống. Thậm chí, nhiều em 
cảm thấy bị bỏ rơi ngay trong gia đình, 
giữa sự bảo bọc của cha mẹ. Những vụ 
học sinh – sinh viên tự tử liên tiếp 
trong thời gian vừa qua đã gióng lên tiếng chuông báo động 
đối với toàn xã hội, đặc biệt là thầy cô giáo, cha mẹ học sinh. 
 
Để tránh được các thảm kịch như đã xảy ra, trước hết cần 
giúp các học sinh – sinh viên trưởng thành, tức là giúp các 
em sớm ý thức được phẩm giá của bản thân, đồng thời tìm 
kiếm và xác định được con đường tương lai cho riêng mình. 
 
Từ kết quả nhiều năm nghiên cứu và đồng hành tâm lý với 
học sinh – sinh viên, giáo sư Olivier Bonnewijin sẽ trình 
bày cho các nhà giáo dục cách thức làm thế nào để các em 
có thể sống hạnh phúc hài hoà trong mối căng thẳng giữa 
những đòi buộc của lòng hiếu thảo, trách nhiệm gia đình/xã 
hội với phẩm giá và con đường phát triển bản thân.  
 
Hội thảo khoa học với chủ đề “Để khơi lên nơi mỗi trẻ em ý 
thức về phẩm giá và con đường riêng biệt” do Hội Đồng 
Giáo dục – Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, Đại học 
Quốc tế Hồng Bàng, phối hợp với trường Đại học Công 
Giáo miền Tây Pháp được tổ chức vào ngày 16/05/2022. 
 
 

(Liên hệ cô Phan Thị Tuyết Hạnh, sđt: 0906780489;  
email: hanhptt@hiu.vn để đăng ký sắp xếp.) 
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Chương trình 
 

07:30 – 08:15:  Đón khách. 

08:15 – 08:25:  Đại diện Hội Đồng Giáo Dục – 

Tập đoàn Giáo dục Nguyễn 

Hoàng phát biểu khai mạc và 

giới thiệu diễn giả. 

08:25 – 08:30: Hiệu trưởng UCO phát biểu 

08:30 – 10:30: Giáo sư Olivier Bonnewijin 

trình bày. 

10:30 – 11:15: Trao đổi thảo luận. 

11:15 – 11:30: Cám ơn và chụp hình lưu niệm. 

 
 


