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Kính gửi Quý đồng nghiệp, thành viên VNES,
Tháng 10 đã đi qua cùng với các hoạt động của VNES nhận được nhiều
phản hồi tích cực của Quý đồng nghiệp. Các Webinar chuyên đề mỗi hai tuần,
dù phải giới hạn số lượng người tham gia, vẫn nhận được sự quan tâm tích cực
của thành viên đến từ các cơ sở giáo dục bậc cao trên khắp cả nước. Tại
Webinar số 2 và số 3 diễn ra trong tháng 10, những bài trình bày và các câu
hỏi thảo luận đã đi vào cụ thể, thực tế, từ những khó khăn và thách thức khi
thiết kế và thực hiện môn học Service-Learning/Community-Engaged
Learning (SL/CEL) đến phương pháp đánh giá sinh viên; và những công việc
cần thiết để chuẩn bị sinh viên về kiến thức, thái độ, kỹ năng trước khi đến với
cộng đồng.
Ngoài các chủ đề chuyên môn được trình bày và bàn luận, các thảo luận
nhóm cũng cho thấy các câu hỏi và băn khoăn của các học giả như, chúng ta
nên bắt đầu từ đâu, và làm thế nào để bảo đảm an toàn, tránh rủi ro khi phải
đưa sinh viên ra khỏi khuôn viên trường, lớp? Một học giả từ Đà Nẵng chia sẻ
từ kinh nghiệm cá nhân, rằng hãy bắt đầu từ những vấn đề, nhu cầu có thực,
từ những khởi xướng nhỏ nhưng ý nghĩa, thiết thực; rồi từ đó mà phát triển
dần lên những dự án lớn hơn. Một giảng viên từ TP.HCM tiết lộ “bí quyết” rằng
cô luôn tìm cách “quảng bá” cho hoạt động SL/CEL bằng cách chia sẻ thông
tin lên các trang mạng xã hội của cá nhân, với các đồng nghiệp ở khoa,
ngành, bộ môn để tranh thủ sự ủng hộ và hợp tác của họ. Một đồng nghiệp ở
Tây Nguyên chia sẻ về lợi ích của việc xây dựng mối quan hệ tốt với các tổ
chức cộng đồng và cơ quan chính quyền, địa phương, như thế các học giả sẽ
luôn có được nhiều bên đồng hành với mình trong việc quản lý và bảo vệ sinh
viên, giảm thiểu các rủi ro.
Những câu hỏi và chia sẻ giữa các thành viên đã trở nên rất gần gũi, thực
tế, cho thấy rằng cộng đồng học tập (learning communities) giữa các học giả
và sự tin cậy lẫn nhau đã hình thành, hứa hẹn một sự đồng hành bền chặt
đúng như ý nghĩa của mạng lưới. Bởi phát triển SL/CEL là một hành trình dài
và trước khi làm được những điều thật lớn, chúng ta phải học cách bắt đầu từ
những thành tựu nhỏ và giải quyết được những khó khăn trên đường đi.
Tại sao nhiều khó khăn thách thức vậy mà các học giả vẫn muốn gắn bó và
phát triển SL/CEL? Không chỉ vì SL/CEL là một xu hướng, một phương pháp
giáo dục cần thiết cho những kỹ năng thế kỷ 21 mà còn là những đóng góp
thiết thực cho cộng đồng, cho xã hội. Các học giả còn chia sẻ rằng những nỗ
lực đó luôn mang lại sự tưởng thưởng quý báu khi chứng kiến sự đổi thay và
trưởng thành ở thế hệ trẻ mà mình dẫn dắt qua các môn học/hoạt động
SL/CEL, và những gì các em tiếp tục khởi xướng từ sau trải nghiệm đó.
Chặng đường vừa khó khăn vừa hạnh phúc đó, chúng ta sẽ đi rất xa, nếu đi
cùng nhau.
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VỀ VNES
Trong tháng 10, VNES chào đón thêm hơn 100 thành viên mới, tăng số thành viên lên 265
từ 95 cơ sở giáo dục bậc cao và 19 viện, trường, tổ chức khác. Các hoạt động trong thời
gian qua của VNES cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của thành viên Mạng lưới. Cụ
thể, chương trình Tài trợ phát triển môn học/dự án/hoạt động SL/CEL đã được thông báo
đến quý thành viên từ cuối tháng 9 đã có 9 đề xuất được chọn tài trợ trong tháng 10.
Chương trình Tư vấn phát triển môn học/dự án/hoạt động SL/CEL đã nhận đủ đơn đăng ký
cho đợt 1 chỉ sau 3 ngày thông báo.
Tìm hiểu thêm về VNES và cập nhật những thông tin mới nhất của Mạng lưới tại đây.

Nguồn ảnh: Dự án Diều ngược gió - Trường Đại học Hoa Sen
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TIN VNES
Webinar 2
Thiết kế một hoạt động SL/CEL
Ngày 8/10, buổi sinh hoạt chuyên đề trong
chuỗi Webinar Nâng cao năng lực SL/CEL do
VNES tổ chức đã thu hút sự tham gia của hơn
60 đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng
từ các vùng miền khác nhau. Với chủ đề Thiết
kế một hoạt động Học thông qua phục vụ cộng
đồng (SL/CEL), các trình bày xoay quanh các
bước tổng quan về xây dựng đề cương SL/CEL,
phân tích các trường hợp quốc tế (Đại học Bách
khoa Hong Kong) lẫn Việt Nam như thiết kế hoạt
động trại hè cho sinh viên khối ngành kỹ thuật
(câu chuyện trường Đại học Kinh tế TP.HCM
phân hiệu Vĩnh Long và môn học SL Xây dựng
cộng đồng xanh (Đại học Hoa Sen).
Các học giả đã có thời gian chia sẻ về những
thách thức khi tích hợp nội dung SL/CEL vào
chương trình học cả với hệ thống đào tạo lẫn
khi đưa sinh viên ra cộng đồng; những kinh
nghiệm làm việc với các đối tác cũng như thiết
lập những hợp tác mới giữa giảng viên trong
trường đại học.

Webinar 3
Chuẩn bị sinh viên cho hoạt động SL/CEL
Làm thế nào để sinh viên hiểu và tuân thủ các giá trị
đạo đức khi phục vụ cộng đồng?
Các bước chuẩn bị để sinh viên có thể học tập thông
qua trải nghiệm phục vụ?
Làm thế nào để giúp sinh viên có sự sẵn sàng về tâm
lý và kỹ năng khi đến làm việc với cộng đồng?
Làm thế nào để khuyến khích sinh viên chủ động,
tích cực và nhận thức được ý nghĩa của học tập
thông qua phục vụ cộng đồng?
Trên đây là một số trong các câu hỏi thảo luận nhóm của Webinar 3, Chuẩn bị sinh viên cho hoạt động
Học thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL) diễn ra ngày 22/10. Những câu hỏi này được chính các học
giả đăng ký tham dự gửi đến Webinar. Ngoài ra, nội dung các bài trình bày Webinar cho thấy tổng quan
việc chuẩn bị sinh viên cho hoạt động SL/CEL nói chung lẫn chuẩn bị về tâm lý, tinh thần, chuẩn bị sinh
viên khi làm việc với nhóm dễ tổn thương, và việc đồng hành với sinh viên trong quá trình hoạt động
diễn ra.
Với sự tham gia chia sẻ và đặt câu hỏi của gần 50 học giả từ các cơ sở giáo dục bậc cao và các tổ chức
xã hội trên toàn quốc, Webinar cho thấy sự quan tâm rất lớn của các trường đại học, cao đẳng đối với
mô hình SL/CEL.

Webinar tháng 11
Webinar 4

Webinar 5

Vai trò và công việc của
Trung tâm SL/CEL trong trường đại học

Đánh giá và Phản hồi (Reflection) trong
Học thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL)

Thời gian: 5/11/2021

Thời gian: 19/11/2021

Chương trình tài trợ từ VNES
Trong tháng 10, VNES đã có thông báo về chương trình tài trợ nhỏ hỗ trợ Phát triển hoạt động/dự
án/môn học SL/CEL vòng đầu tiên và nhận được nhiều sự quan tâm của các thành viên mạng lưới học
giả. 09 bản đề xuất đã được Hội đồng chuyên môn duyệt tài trợ đến từ các trường Đại học Kinh tế Tài
chính TP.HCM (UEF), Đại học Nha Trang (NTU), Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), Đại học Cần Thơ
(CTU), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM (VNUHCM-USSH), Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên (TNUS), Đại học Sư phạm Đà Nẵng (UED), Cao đẳng Bến Tre (BTC) và Đại học
Kiến trúc Đà Nẵng (DAU). Dự kiến các đề án, dự án này sẽ được trình bày trong hội thảo của mạng lưới
vào cuối học kỳ 1 của năm học 2021-2022.
Các học giả có kế hoạch phát triển hoạt động/dự án/môn học trong học kỳ 2 của năm học này theo dõi
vòng tài trợ hoặc các chương trình tư vấn, hỗ trợ tiếp theo của VNES qua các thông báo từ email, bản
tin, fanpage của mạng lưới.

Chương trình tư vấn SL/CEL
Chương trình Tư vấn phát triển môn học/dự
án/hoạt động SL/CEL là một trong các hoạt
động hỗ trợ thành viên của VNES được
thông báo vào đầu tháng 10/2021. Trong
vòng 3 ngày kể từ khi thông báo, chương
trình đã nhận được 17 yêu cầu tư vấn thuộc
nhiều môn học từ các khoa, ngành khác
nhau như quản lý sự kiện thể thao, giảng
dạy tiếng Anh, công tác xã hội, nghiên cứu
văn hóa bản địa, y tế công cộng, phát triển
bền vững, quản trị điểm đến (du lịch), năng
lượng, quản trị kinh doanh… Các cộng đồng
mà những hoạt động phục vụ dự kiến hướng
tới rất đa dạng từ miền núi phía Bắc đến các
tỉnh phía Nam, từ các nhóm dễ tổn thương hay các khu dân cư ở các đô thị đến cộng đồng các dân tộc
thiểu số hay vùng nông thôn. Hy vọng sẽ sớm được chứng kiến nhiều môn học có lồng ghép SL/CEL
được phát triển tại các trường đại học của các thành viên VNES trong thời gian tới.
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TIN QUỐC TẾ
Hội nghị trực tuyến The
Talloires Network Leaders
Conference 2021 (TNLC2021)
TNLC2021 do Tufts University’s Tisch
College of Civic Life and the Institute of
Politics at Harvard Kennedy School tổ
chức đã diễn ra từ ngày 20/9 đến ngày
3/10/2021 trên nền tảng trực tuyến.
Nguồn ảnh: Nhóm TNLC2021

Hội thảo lấy chủ đề Global Institutions, Local Impact: Power and Responsibility of Engaged Universities,
bao gồm bài diễn văn chính, phiên toàn thể và nhiều phiên thảo luận xoay quanh năm đề tài chính: Phục
hồi sau đại dịch; Giải quyết xung đột và bất bình đẳng; Vai trò của các trường đại học kết nối cộng đồng
trong công lý khí hậu; Phân loại, Khuôn khổ và những Cộng đồng chuyển đổi của các trường đại học kết
nối cộng đồng; và Tương lai của kết nối cộng đồng.
Xem thêm thông tin về TNLC2021 tại đây.

Campus Compact: Chuỗi Webinar toàn quốc 2021-2022
Từ cuối tháng 9/2021 đến tháng 4/2022, Campus Compact tổ chức chuỗi Webinar xoay quanh những
chủ đề như xây dựng tương lai bền vững trong thời kỳ COVID-19, tích hợp kết nối cộng đồng, bình
đẳng, công bằng và thúc đẩy phong trào vào chương trình giảng dạy.
Thông tin chi tiết các Webinar tại đây.
Campus Compact là liên minh các trường đại học và cao đẳng cam kết với mục tiêu cộng đồng của cơ
sở giáo dục bậc cao trên toàn nước Mỹ, tập trung hỗ trợ các hoạt động kết nối cộng đồng tại các
trường đại học, cao đẳng, phát triển kỹ năng công dân của sinh viên và xây dựng quan hệ đối tác cộng
đồng hiệu quả.

GUNi: Hội thảo Education for Sustainable
Development: Engaging Higher Education
Ngày 19/10 vừa qua, GUNi (Global University Network for
innovation) đã tham gia điều phối một phiên hội thảo trong
The Conference of the Americas on International Education
(CAEI). Hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng các cơ sở giáo
dục bậc cao trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách
trên toàn thế giới, bởi xây dựng cộng đồng tri thức toàn cầu
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi thông tin và
chung tay thực hiện những giải pháp được đặt ra.
GUNi là mạng lưới kết nối các cơ sở giáo dục bậc cao và
trung tâm nghiên cứu về chính sách và quản lý giáo dục bậc
cao, với mục tiêu thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và
các Mục tiêu Phát triển Bền vững.
Nguồn ảnh: Website CAEI
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TIN THÀNH VIÊN VNES
Đại học Hoa Sen (HSU): Môn học Xây dựng cộng đồng xanh và chuỗi Webinar
Cùng nhau đi qua đại dịch
Đại học Hoa Sen là một trong những trường đại học tiên phong tại Việt Nam trong việc đưa môn học SL
vào đào tạo chính quy, và Xây dựng cộng đồng xanh là một trong số đó. Như các môn học SL khác, Xây
dựng cộng đồng xanh bao gồm phần bài giảng trên lớp, chuẩn bị, thực hiện hoạt động tại cộng đồng, và

chia sẻ về những trải nghiệm đó. Môn học
trang bị cho sinh viên kiến thức về xây dựng
cộng đồng xanh, chính sách và quản lý môi
trường cũng như về các vấn đề xã hội.
Tìm hiểu thêm về các môn học SL tại HSU tại
đây.
Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, bộ môn Tâm lý
học của Đại học Hoa Sen đã phối hợp với Tổ
hợp dịch vụ tâm lý Saigon Psychub và Phòng
tham vấn tâm lý Carespace tổ chức chuỗi
Webinar trực tuyến miễn phí Cùng nhau đi qua
mùa dịch. Chuỗi Webinar tập trung vào 3 chủ
đề: Nhận diện khó khăn tinh thần trong đại
dịch, Kết nối và Chăm sóc mùa COVID, Học
tập và Làm việc trong đại dịch.
Chuỗi Webinar được ghi lại tại đây.

Nguồn ảnh: Fanpage Trung tâm Service Learning - Đại học Hoa Sen

Đại học Tây Bắc (TBU):
Chương trình Tiếng Anh
cộng đồng
Chương trình Tiếng Anh cộng đồng
là một hoạt động dành cho sinh viên
hè năm 2021 của Đại học Tây Bắc,
thuộc đề án Nâng cao năng lực
Tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt
Nam, được tổ chức lần đầu năm
2015. Từ ngày 19/7/2021, hai nhóm
sinh viên tình nguyện đã đến tổ
chức lớp học tiếng Anh tại hai địa
điểm là xã Mường Sang và bản Tà
Phềnh, xã Tân Lập thuộc huyện Mộc
Châu, tỉnh Sơn La.

Nguồn ảnh: Cô Nguyễn Đức Ân, Đại học Tây Bắc

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU):
Chương trình Sáng kiến sinh viên hỗ
trợ cộng đồng
Trong tháng 10 vừa qua, Trung tâm Học tập Gắn
kết Cộng đồng - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
(CELC-DAU) đã tổ chức vòng chung kết (vào ngày
17/10) chương trình Sáng kiến sinh viên hỗ trợ cộng
đồng, từ đó lựa chọn 3 dự án xuất sắc nhất từ 9 dự
án tham gia giai đoạn 2.
Đồng thời, vào ngày 31/10, Trung tâm CELC-DAU
đã tổ chức chương trình Giới thiệu mô hình Học
thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL) với tân sinh
viên khóa 21, với những chia sẻ về dự án thực tiễn
của sinh viên khóa trước cũng như kinh nghiệm
tham gia mô hình SL/CEL trên giảng đường đại học.
Xem thêm thông tin chi tiết trong bản tin tháng
10 của Trung tâm CELC-DAU tại đây.

Nguồn ảnh: Fanpage Trung tâm CELC-DAU

Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF):
Chuỗi Workshop xây dựng nhận thức
cộng đồng cho sinh viên
Trong tháng 10, Trung tâm Kết nối Cộng đồng Đại
học UEF (CSL UEF) và Mạng lưới Lãnh đạo ServiceLearning UEF đã tổ chức và đồng tổ chức chuỗi
hoạt động hỗ trợ xây dựng nhận thức về cộng đồng
xã hội cũng như kiến thức về sức khỏe thể chất và
tinh thần cho sinh viên.
Các hoạt động nổi bật bao gồm chuỗi Workshop
Movers với mục tiêu nâng cao nhận thức của thế
hệ trẻ về 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững và chuỗi
tọa đàm C-SHARE: From Inspiration to Action đồng
tổ chức với đại học Karlshochschule (Đức) về nhiều
lĩnh vực như xây dựng nhận thức cộng đồng, kinh
doanh tạo tác động xã hội, các mục tiêu phát triển
cộng đồng...
Vào đầu tháng 11, Trung tâm CSL UEF sẽ khởi động
chương trình tập huấn Symphony of Youth về kỹ
năng thực hành xã hội cho sinh viên với hai chủ đề
đầu tiên Đối phó cảm xúc khó ưa và Làm chủ cảm
xúc.

Nguồn ảnh: Fanpage Mạng Lưới Lãnh Đạo Service-Learning UEF

Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH):
Chạm - Dự án phát triển năng lực hướng nghiệp cho sinh viên
Thuộc dự án phát triển năng lực hướng nghiệp
Hiểu mình - Chọn nghề cho sinh viên Khoa
Truyền thông và Thiết kế tại HUTECH, Chạm
được lập nên với sứ mệnh giúp sinh viên tìm hiểu
bản thân, về các nhóm ngành nghề và yêu cầu cụ
thể của từng công việc để làm nền tảng cho công
tác hướng nghiệp và đưa ra quyết định nghề
nghiệp hiệu quả.
Thông qua việc phỏng vấn các cựu sinh viên
ngành Truyền thông, Chạm biên tập những kinh
nghiệm và lời khuyên bổ ích của các thế hệ đi
trước thành podcast đăng tải trên kênh Spotify
và Podcasts với cái tên Mảnh ghép truyền thông,
cũng như tổng hợp thành Sổ tay nghề nghiệp, hệ
thống những thông tin cần thiết cho sinh viên và
giới trẻ nói chung về cơ hội và yêu cầu công việc
của ngành học này.
Những ấn phẩm truyền thông trên góp phần tạo
nền tảng cho công tác giáo dục và tham vấn
hướng nghiệp cho sinh viên thuộc Khoa Truyền
thông và Thiết kế.
Xem thêm về những hoạt động của dự án trên
fanpage Chạm.
Nguồn ảnh: Kênh Podcast Mảnh ghép truyền thông

Dự án hợp tác liên đại học: Mạng lưới
Nhân viên Công tác Xã hội (SWAN)
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài, Mạng
lưới Nhân viên Công tác Xã hội Việt Nam đã triển
khai nhóm tình nguyện với mục tiêu cung cấp các
thông tin cần thiết về chính sách hỗ trợ, chăm
sóc sức khỏe và y tế, cung cấp các hỗ trợ tâm lý
ban đầu và kết nối người có nhu cầu với các
nguồn lực hỗ trợ cần thiết như nhu yếu phẩm,
dịch vụ y tế, v.v. Đối tượng tình nguyện viên
tham gia rất đa dạng, từ các phó giáo sư, tiến sĩ,

Nguồn ảnh: Website Báo điện tử Công lý

thạc sĩ đang giảng dạy tại nhiều trường đại học như Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học
Quốc gia TPHCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, đến nhân viên các cơ sở trợ
giúp xã hội, tổ chức phi chính phủ hay sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Trước
khi chính thức đi vào hoạt động vào ngày 5/9/2021, Mạng lưới đã tổ chức nhiều chương trình tập
huấn trực tiếp nâng cao năng lực cho tình nguyện viên tham gia chương trình.
Xem thêm các hoạt động của Mạng lưới tại đây.

Gửi thông tin đến bản tin VNES số kế tiếp
tại đây

Kênh thông tin VNES
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