HỘI THẢO QUỐC GIA
PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TRONG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO CỦA GIÁO DỤC BẬC CAO
I.

Bối cảnh

2021 là mộ t nă m nhieu bien độ ng. Anh hưởng mang tı́nh toà n cau củ a đạ i dịch đã tá c độ ng đen nhieu
mặ t, từ sức khỏ e tinh than đen the chat, cá c van đe kinh te, vă n hoá , xã hộ i đời song củ a nhieu người.
Tuy nhiê n, bê n cạ nh những thá ch thức đó , đạ i dịch cũ ng là cơ hộ i đe cá c cơ sở giá o dụ c bậ c cao có
những chuyen mı̀nh tı́ch cực và xı́ch lạ i gan nhau đe ket noi, cù ng sá ng tạ o giả i quyet van đe chung. Có
the thay trong suot mộ t nă m qua, cá c trường đạ i họ c/cao đang đang có những no lực hơn bao giờ het đe
chuyen đoi trong cô ng tá c dạ y và họ c, cũ ng như thực hiệ n mộ t sứ mệ nh rat quan trọ ng khá c: phụ c vụ
cộ ng đong. Tinh than nà y được the hiệ n rõ né t với nhieu khởi xướng trong mô hı̀nh Họ c thô ng qua Phụ c
vụ cộ ng đong (Service Learning/Community Engaged Learning SL/CEL) đã được trien khai ở cá c đạ i
họ c trong nước và quoc te. Qua đó , mộ t lan nữa SL/CEL được chứng minh là mộ t phương phá p hiệ u quả ,
trong 3 trụ cộ t quan trọ ng củ a giá o dụ c bậ c cao: Giả ng dạ y – Nghiê n cứu – Phụ c vụ cộ ng đong.
Cũ ng trong nă m 2021, với no lực ket noi cá c trường đạ i họ c tham gia và o cá c hoạ t độ ng cộ ng đong,
VNES – Mạ ng lưới họ c giả ket noi cộ ng đong Việ t Nam - do Trung tâ m Hợp tá c và Phá t trien Giá o dụ c Vietnam Campus Engage (VCE) sá ng lậ p với sự đong đieu phoi từ Trung tâ m Nghiê n cứu Phá t trien Ben
vững (CSDS), sự tà i trợ củ a Quỹ Việ n trợ Ireland (Irish AID) và sự hợp tá c củ a Vă n phò ng Đạ i diệ n Cơ
quan Trao đoi Hà n lâ m Đức (DAAD) tạ i Hà Nộ i, đã hoạ t độ ng rat hiệ u quả trong việ c nâ ng cao nă ng lực
và thú c đay phá t trien SL/CEL. Tı́nh đen thời điem hiệ n tạ i mạ ng lưới thu hú t sự tham gia củ a hơn 300
thà nh viê n là cá c giả ng viê n, nhà nghiê n cứu, lã nh đạ o và nhâ n sự giá o dụ c bậ c cao liê n quan SL/CEL tạ i
120 trường đạ i họ c, cao đang, trung tâ m, việ n nghiê n cứu tạ i Việ t Nam. Đieu nà y cho thay sự quan tâ m
ngà y cà ng lớn củ a cá c Họ c giả đen cá c van đe ho trợ và phụ c vụ cộ ng đong.
Đe khé p lạ i nă m 2021 với nhieu dau an, Hộ i thả o Quoc gia Phục vụ cộng đồng trong hệ thống đào
tạo của giáo dục bậc cao - chương trı̀nh tong ket củ a VNES nă m 2021- được to chức và o ngà y
14/1/2022 nham mụ c đı́ch:
-

Ket noi, tă ng cường trao đoi, thả o luậ n, chia sẻ họ c thuậ t và mô hı̀nh thực tien ve SL/CEL trong
nước và quoc te;
- Chia sẻ cá c kinh nghiệ m đưa mô hı̀nh SL/CEL và o hệ thong đà o tạ o củ a cá c đạ i họ c quoc te (từ
Hoa Kỳ, Ireland và Hong Kô ng);
- Tô n vinh cá c thà nh tựu củ a họ c giả Việ t Nam trong hoạ t độ ng phụ c vụ cộ ng đong;
- Thô ng bá o ket quả hoạ t độ ng trong nă m 2021 và thả o luậ n cá c ke hoạ ch trien khai trong nă m
2022 củ a VNES.
II. Đơn vị tổ chức
- Trung tâ m Hợp tá c và Phá t trien Giá o dụ c (Vietnam Campus Engage)
- Trung tâ m Nghiê n cứu Phá t trien Ben vững (CSDS)
- Trường Đạ i họ c Kien trú c Đà Nang (DAU)
III. Đơn vị tài trợ:
- Quỹ việ n trợ Ireland (IrishAid)
IV. Đối tượng tham dự:
- Nhâ n sự lã nh đạ o đạ i họ c và quả n lý đà o tạ o, giả ng viê n và nhâ n sự đạ i họ c liê n quan hoạ t độ ng
ket noi cộ ng đong.
- Thà nh viê n VNES – Mạ ng lưới Họ c giả Ket noi Cộ ng đong Việ t Nam
- Cá c to chức cộ ng đong quan tâ m và có hợp tá c với cá c trường đạ i họ c
V. Hình thức Hội thảo: Trực tuyến qua nền tảng Zoom
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VI. Thời gian: từ 8:30 am - 16:00 pm ngà y 14 thá ng 01, 2022
VII. Liên hệ: VNES – Mạ ng lưới Họ c giả Ket noi Cộ ng đong Việ t Nam
(engaged.network@vietnamcampusengage.org)
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Hội thảo quốc gia - Phục vụ cộng đồng trong hệ thống đào tạo của giáo dục bậc cao
(Chủ tọ a: Tran Thị Thanh Hương, Phan Tran Kieu Trang)
8:30 – 8:40

Khai mạ c & Giới thiệ u Hộ i thả o

8:40 – 8:50

- Đạ i diệ n Đạ i sự quá n Ireland
- Bà Tran Thị Thanh Hương: Giá m đoc Trung tâ m Hợp tá c và Phá t trien Giá o dụ c
(Vietnam Campus Engage)
- Ong Đô n Tuan Phương: Giá m đoc Trung tâ m Nghiê n cứu Phá t trien Ben vững
(CSDS)

8:50 – 9:35

Bài trình bày 1: TS. Kevin Kecskes (Portland State University, Hoa Kỳ )
Dạy & Học thông qua phục vụ cộng đồng
(30 phú t trı̀nh bà y, 15 phú t Q&A)

9:35 – 10:50

Bài trình bày 2: TS. Grace Ngai và TS. Stephen Chan (Service-Learning and
Leadership Of ice (SLLO), Đạ i họ c Bá ch khoa Hong Kô ng )
Đưa SL/CEL vào hệ thống đào tạo tại Đại học Bách khoa Hồng Kông
(45 phú t trı̀nh bà y & 30 phú t Q&A)

10:50 – 11:00

Sơ ket chương trı̀nh buoi sá ng

11:00 – 13:30

Nghỉ trưa

13:30 – 13:40

Tó m tat chương trı̀nh buoi sá ng – Giới thiệ u chương trı̀nh buoi chieu

13:40 – 14:25

Bài trình bày 3: Dr Claire McDonnell (Technological University Dublin, Ireland)
Dạy SL/CEL với các ngành khoa học tự nhiên
(30 phú t trı̀nh bà y, 15 phú t Q&A)

14:25 - 14:40

Bá o cá o cá c hoạ t độ ng củ a mạ ng lưới trong 6 thá ng cuoi nă m 2021

14:40 - 15:00

Giới thiệ u cá c dự á n được tà i trợ trong nă m 2021

15:00 - 15:15

Ra mat Ban co van mạ ng lưới

15:15 - 15:30

Cô ng bo ket quả giả i thưởng Engaged Achievement và Engaged Scholar

15:30 - 15:50

Thả o luậ n ke hoạ ch và cá c đe xuat cho mạ ng lưới 2022

15:50– 16:00

Kết thúc hội thảo
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THÔNG TIN DIỄN GIẢ
TS. KEVIN KECSKES
TS. Kevin Kecskes,
Phó Giáo sư về Hành chính Công
Mark O. Hat ield School of Government
College of Urban and Public Affairs
Portland State University, Hoa Kỳ

TS. Kevin Kecskes, là Phó Giá o sư Hà nh chı́nh Cô ng tạ i Trường Chı́nh phủ Mark O. Hat ield thuộ c Đạ i họ c
Bang Portland (PSU). Ong giả ng dạ y cá c sinh viê n sau đạ i họ c ve lã nh đạ o, quả n lý và đạ o đức toà n cau. Ong
là mộ t trong những thà nh viê n sá ng lậ p và là giả ng viê n chı́nh cho chương trı̀nh đạ i họ c củ a PSU ve lã nh đạ o
cô ng dâ n. Ong cũ ng là thà nh viê n tı́ch cực củ a Việ n Giả i phá p Ben vững củ a PSU. Trong hơn mộ t thậ p kỷ, TS.
Kecskes đã đả m nhậ n vai trò lã nh đạ o trong toà n trường tạ i PSU với tư cá ch là Phó Giá m đoc Đieu hà nh Cá c
chương trı̀nh ket noi và Giá m đoc chương trı̀nh Hợp tá c Đạ i họ c – Cộ ng đong, nơi ô ng được giao nhiệ m vụ
giú p đỡ cá c thà nh viê n trong trường và cộ ng đong thực hiệ n phương châ m củ a trường đạ i họ c: “Hã y đe tri
thức phụ c vụ thà nh pho". Với vai trò nà y, ô ng đã thà nh lậ p và lã nh đạ o Việ n Quoc te ve Quan hệ Đoi tá c củ a
PSU.
Trước khi đen PSU, TS. Kecskes là Giá m đoc Chương trı̀nh Khu vực phı́a Tâ y củ a Campus Compact từ nă m
1997-2002. Trong hơn hai thậ p kỷ, TS. Kecskes đã tham khả o ý kien củ a hơn 100 trường đạ i họ c ở Hoa Kỳ
và quoc te, xuat bả n nhieu bà i bá o và chương sá ch trong an pham Engaging Departments: Moving Faculty
Culture from Private to Public, Individual to Collective Focus for the Common Good (2006). TS. Kecskes
hà ng nă m đưa sinh viê n đen Cuba đe tham gia cá c chuyen tham quan họ c tậ p, ô ng cũ ng tiep tụ c tậ p trung
nghiê n cứu và o cá c chien lược gan ket giữa cá c bộ phậ n, ô ng có mộ t chương trı̀nh nghiê n cứu tı́ch cực với
cá c nhà lã nh đạ o trẻ và cá c trường đạ i họ c củ a họ ở khu vực Trung Đô ng/Bac Phi. Ong song ở Portland, OR,
USA.
TS. GRACE NGAI & TS. STEPHEN CHAN

TS. Grace Ngai
Giám đốc Trung tâm Service-Learning and Leadership
Of ice (SLLO), Đại học Bách khoa Hồng Kông
Phó Giáo sư tại Khoa Máy tính, Đại học Bách khoa Hồng
Kông (PolyU).
TS. Stephen Chan
Giám đốc sáng lập Trung tâm Service-Learning (sau đó
được đổi tên thành SLLO), Đại học Bách khoa Hồng Kông
từ năm 2011 đến năm 2020 và hiện đang là Cố vấn tại
SLLO.

TS. Ngai và TS. Chan đã tiê n phong trong chương trı̀nh Service Learning (SL) tạ i PolyU ke từ khi chương
trı̀nh được khởi xướng và o nă m 2012. TS. Chan đã hoạ t độ ng tı́ch cực khô ng ngừng giú p khá i niệ m SL trở
thà nh mộ t điem sá ng và là mộ t phan khô ng the thieu trong chương trı̀nh giả ng dạ y đạ i họ c tạ i PolyU. TS.
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Ngai là đieu phoi viê n đau tiê n củ a Tieu ban giá m sá t chương trı̀nh SL. TS. Ngai và TS. Chan đó ng vai trò
quan trọ ng việ c chuyen đoi trả i nghiệ m họ c tậ p củ a hà ng nghı̀n sinh viê n tạ i PolyU cũ ng như ho trợ sự phá t
trien củ a rat nhieu họ c giả . Trong mười nă m qua, PolyU đã phá t trien từ 6 khó a họ c SL với 200 sinh viê n lê n
gan 70 khó a họ c, thu hú t 4.500 sinh viê n tham gia moi nă m. Cá c dự á n Sl củ a PolyU cũ ng đã mở rộ ng phạ m
vi từ Hong Kô ng và Trung Quoc sang Campuchia, Indonesia, Kyrgyzstan, Myanmar, Rwanda và Việ t Nam;
trong đó SLLO đó ng vai trò quan trọ ng đe mở rộ ng cá c hoạ t độ ng dự á n cộ ng đong sang cá c quoc gia khá c
nhau trong khu vực.
TS. Ngai và TS. Chan cũ ng tiê n phong trong hoạ t độ ng đoi mới giả ng dạ y khi to chức chương trı̀nh giao lưu
vă n hó a và họ c thuậ t thô ng qua quan hệ đoi tá c với cá c to chức phi chı́nh phủ địa phương, cá c chương trı̀nh
trao đoi và thực tậ p cô ng đong, chương trı̀nh sá ng kien "lớp họ c cộ ng đong toà n cau“... Thà nh tựu củ a cả hai
trong giá o dụ c SL đã được ghi nhậ n và trao tặ ng Giả i thưởng cho hoạ t độ ng giả ng dạ y củ a Uy ban Tà i trợ Đạ i
họ c Hong Kô ng và o nă m 2016. TS. Ngai và TS. Chan đã được mời chia sẻ kinh nghiệ m liê n quan đen SL tạ i
cá c sự kiệ n họ c thuậ t địa phương, quoc gia và quoc te; xuat bả n mộ t so chương sá ch và cô ng bo bà i bá o trê n
cá c tạ p chı́ quoc te ve SL.
TS. CLAIRE MCDONNELL
TS. Claire Mcdonnell
Trợ lý Hiệu trưởng tại trường Khoa học Hóa Dược thuộc
Đại học Công nghệ Dublin (TU Dublin), Ireland.
Thành viên sáng lập của Nhóm Nghiên cứu Giáo dục Hóa
học tại TU Dublin

TS. Claire McDonnell hiệ n đang là Trợ lý Hiệ u trưởng tạ i trường Khoa họ c Hó a Dược thuộ c Đạ i họ c Cô ng
nghệ Dublin, Ireland. TS. McDonnell quan tâ m đen van đe chuyen tiep lê n giá o dụ c bậ c cao và ứng dụ ng
cô ng nghệ nham ho trợ người họ c. Cô đã thực hiệ n mộ t so phương phá p tiep cậ n đe tı́ch hợp nộ i dung phá t
trien kỹ nă ng mem và o chương trı̀nh đà o tạ o, bao gom phương phá p Họ c thô ng qua phụ c vụ cộ ng đong
(SL/CEL) và họ c tậ p thô ng qua giả i quyet van đe. Cô đã dà nh ba nă m là m việ c tạ i Trung tâ m Họ c tậ p, Giả ng
dạ y và Cô ng nghệ TU Dublin (2013 – 2016), nơi cô là đieu phoi viê n chương trı̀nh Thạ c sı̃ Giá o dụ c. TS.
McDonnell là thà nh viê n sá ng lậ p củ a Nhó m Nghiê n cứu Giá o dụ c Hó a họ c tạ i TU Dublin, cô cù ng cá c cộ ng
sự đã già nh được giả i thưởng DELTA từ Dien đà n Quoc gia Ireland ve Nâ ng cao chat lượng Dạ y và Họ c và o
nă m 2018. Cô đã trien khai phương phá p SL/CEL cho cá c sinh viê n chuyê n ngà nh Hó a họ c từ nă m 2007 và
là mộ t thà nh viê n củ a Liê n minh Họ c thô ng qua phụ c vụ cộ ng đong củ a cá c trường đạ i họ c Ireland (Campus
Engage). Liê n minh nà y gan đâ y đã xâ y dựng và phá t trien mộ t khó a họ c trực tuyen cho cá n bộ giá o dụ c đạ i
họ c ve tı́ch hợp SL/CEL và o chương trı̀nh đà o tạ o.
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