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Giáo viên Tư vấn có thể phục vụ như một người lớn 
đáng tin cậy cho các học sinh  

Cô Christy Wheeler của Trường Trung Cấp Sellwood gần đây đã thắng Giải thưởng Giáo viên Cố 
vấn Xuất sắc của năm của Oregon từ Hiệp hội Giáo viên Cố vấn Trường học Oregon. Chúng tôi 
yêu cầu cô ấy chia sẻ suy nghĩ của mình về vai trò cố vấn trong cộng đồng trường học.  

Các giáo viên cố vấn trường học chuyên nghiệp thường là nhịp tim của trường học. Họ làm việc 
chặt chẽ với mọi người trong trường học và cộng đồng. Các cố vấn làm nhiều việc trong một 
trường học để hỗ trợ các trẻ em, cả về thành công trong học tập và lành mạnh môi trường xã 
hội/tình cảm của chúng. 

Các phụ huynh thường tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia cố vấn trường học khi con em họ 
đột nhiên dường như đang gặp trở ngại ở nhà hoặc ở trường. Các giáo viên tìm kiếm sự hỗ trợ 
tư vấn khi họ cần hướng dẫn trong việc hỗ trợ những học sinh có nguy cơ thất bại ở trường, có 
hành vi tránh làm việc hoặc tìm kiếm sự chú ý đang khiến họ gặp rắc rối. Quản trị viên làm việc 
chặt chẽ với các cố vấn về hệ thống trường học và các phương cách để tạo ra môi trường tích 
cực và an toàn. 

Trở thành giáo viên cố vấn trường trung cấp trong một trường học với 615 học sinh, và một cố 
vấn toàn thời gian và một cố vấn bán thời gian giữa hai trường, có thể khá khó khăn. Đáp ứng 
tất cả các nhu cầu của các học sinh mỗi ngày và hợp tác với các giáo viên, phụ huynh và ban 
quản trị cần sự kiên nhẫn và tầm nhìn chung để tất cả học sinh, với sự hỗ trợ phù hợp, có thể 
thành công ở trường và trong tương lai. 

Cố vấn học đường không phải là trị liệu; chỉ là ngắn gọn và tập trung giải pháp. Các cố vấn dành 
thời gian trong các lớp học giảng dạy các bài học phù hợp phát triển liên quan đến thế giới đang 
thay đổi xung quanh họ. Họ gặp gỡ các học sinh trong các nhóm nhỏ để thực hiện các can thiệp 
sâu sắc hơn và gặp gỡ riêng với các học sinh đang gặp khó khăn trong cuộc sống và cần một đôi 
tai không phán xét và những lời hỗ trợ. 

Mục tiêu của tôi với tư cách một cố vấn trường học là tôi muốn tất cả các học sinh trong trường 
biết tôi ở đó là vì họ và tôi tin vào họ. Tất cả trẻ em nên có ít nhất một người lớn đáng tin cậy ở 
trường mà chúng có thể đến nếu chúng cần giúp đỡ. Người lớn đáng tin cậy cho nhiều trẻ em là 
cố vấn trường học. 
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