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            Kính gửi Quý đồng nghiệp, thành viên VNES,
 

         Có lẽ các học giả VNES cũng như những ai đang công tác trong ngành giáo dục đều nhận thấy ngày 20/11 năm
nay đã diễn ra rất đặc biệt trong tình hình cả nước đang chống chọi với dịch COVID-19, khi hoa và những lời chúc
mừng được “nhận” online và những hoạt động ngày lễ bị hạn chế.

          Nhưng sự nghiệp giáo dục vẫn tiếp diễn dù dưới hình thức nào, với các học giả VNES cũng vậy. Trong tháng 11,
số thành viên của VNES đã tăng lên 308 thành viên thuộc 98 cơ sở giáo dục bậc cao và 19 trung tâm, viện, trường, tổ
chức khác. Dự án Tài trợ nhỏ hỗ trợ phát triển hoạt động/dự án/môn học SL/CEL đã bắt đầu triển khai với những đề
xuất được phê duyệt, một số môn học đã có được những kết quả ban đầu. Trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn ảnh
hưởng rất lớn ở nhiều địa phương, VNES ghi nhận nỗ lực rất lớn của các giảng viên khi vẫn quyết tâm thực hiện các
hoạt động phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, VNES cũng nhận được nhiều thông tin chia sẻ từ các trường là thành viên
của VNES với các hoạt động hướng đến cộng đồng dù không nằm trong chương trình được tài trợ. Chúng tôi tin tưởng
mạnh mẽ rằng dịch bệnh không thể ngăn cản được tinh thần phục vụ cộng đồng cũng như đã không thể khiến người
làm giáo dục dừng lại, ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

          Chuỗi hoạt động Nâng cao năng lực cho thành viên VNES về SL/CEL đã qua nửa chặng đường và ngày càng tập
trung vào các chủ đề chuyên sâu dành cho các học giả thực hành và nghiên cứu SL/CEL. Nếu Webinar 4 Vai trò của
trung tâm SL/CEL hướng đến các lãnh đạo, nhà quản lý ở góc độ hệ thống, đưa SL/CEL vào các cơ sở giáo dục bậc cao
thì Webinar 5 Đánh giá & phản hồi trong SL/CEL tập trung vào các hoạt động giảng dạy của giảng viên. Với số lượng
giới hạn 40 thành viên trong mỗi chương trình, Webinar cũng có sự thay đổi về cấu trúc, tạo điều kiện cho các học giả
có cơ hội thảo luận, chia sẻ sâu hơn để hoàn thiện quá trình thực hành SL/CEL. Một sự động viên rất lớn cho ban tổ
chức khi các câu hỏi gửi đến chương trình ngày càng cụ thể và đòi hỏi tính chuyên môn ngày càng cao; nhiều đại biểu
góp ý rằng thời lượng chương trình nên kéo dài hơn để tăng cơ hội kết nối và thảo luận. Đây là động lực to lớn để VNES
chuẩn bị tốt hơn và sát hơn với nhu cầu của học giả trong các Webinar tháng 12 với chủ đề Nghiên cứu phục vụ cộng
đồng và Phát triển quan hệ đối tác.

      Cũng nhân ngày tôn vinh các nhà giáo, ngày 20/11 VNES đã khởi động chương trình Giải thưởng Engaged
Achievement 2021 và Engaged Scholar 2021 (Link). Giải thưởng là sự ghi nhận, khuyến khích các học giả phát triển
và duy trì các khởi xướng Học thông qua phục vụ cộng đồng. VNES cũng mong muốn thông qua giải thưởng chia sẻ
thông tin những thành tựu này đến với toàn mạng lưới và đông đảo công chúng nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động
SL/CEL tại các cơ sở giáo dục bậc cao cũng như khuyến khích phát triển quan hệ đối tác đại học - cộng đồng. 
       Đồng thời, trong tháng 12, Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục - Vietnam Campus Engage (VCE) sẽ phối hợp
với Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội tổ chức hội thảo SL/CEL: Sự chuyển đổi và
vai trò mới của Giáo dục Đại học trong và hậu đại dịch COVID-19. Mục đích của hội thảo bao gồm đánh giá tổng thể
những thách thức và thành tựu của SL/CEL trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới, và đánh giá
tổng thể về sự chuyển đổi và vai trò mới của giáo dục đại học trong việc phục hồi nền kinh tế, chăm sóc sức khỏe và
cộng đồng của nước ta.

            Hãy chúc mừng những thành tựu của mạng lưới trong tháng 11 đặc biệt này và chờ đón những hoạt động, thông
tin sẽ diễn ra trong tháng 12 tới. Sự tham gia, chia sẻ và cả sự “đòi hỏi” về chuyên môn hay nguồn lực từ các thành
viên chính là động lực để các hoạt động của VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam ngày càng rõ nét
và có chất lượng cao hơn. Dù “online” hay “offline”, những ngày lễ hay những lời chúc rồi sẽ qua đi, nhưng dấu ấn dạy
và học gắn với phục vụ đối với cộng đồng và đối với sinh viên sẽ là niềm tự hào khó phai với các học giả chúng ta trong
những năm tháng này.

Phan Trần Kiều Trang
Quản lý Dự án VNES

THƯ NGỎ

https://vietnamcampusengage.org/2021/11/20/moi-de-cu-giai-thuong-engaged-achievement-2021-va-engaged-scholar-2021/
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Vai trò, nhiệm vụ, chức năng của trung tâm phục vụ cộng đồng là gì?

Vận hành trung tâm như thế nào?

Các hoạt động chính cần có của trung tâm SL/CEL là gì?

Làm sao để khuyến khích các Khoa, các Bộ môn khác ứng dụng SL/CEL trong quá trình giảng dạy?

Mối quan hệ giữa trung tâm với các đơn vị tổ chức và quản lý đào tạo (khoa chuyên môn, phòng Đào tạo)?

Làm sao để tiến hành các hoạt động SL/CEL phù hợp với sinh viên ngành Sư phạm hay những ngành thuộc khối

không chuyên như Văn - Sử - Địa - Ngôn ngữ?

cung cấp thông tin về quy trình phát triển SL/CEL, việc phối hợp với các phòng ban, quy chế của nhà trường, và những hạ

tầng cơ bản để xây dựng trung tâm SL/CEL.

Webinar đã đưa ra lời giải đáp cho nhiều câu hỏi liên quan đến việc thành lập trung tâm SL/CEL tại các cơ sở giáo dục

hiện hành được quý độc giả gửi đến như sau:

Tính thực tế của các câu hỏi đặt ra chính là minh chứng cho sự quan tâm và gắn kết của các đồng nghiệp trong việc xây

dựng các hoạt động SL/CEL có hệ thống và có chất lượng.

TRANG 04 11/2021

Webinar 4
Thành lập trung tâm SL/CEL - Vai trò của trung tâm SL/CEL trong trường đại học
Vào ngày 5/11, VNES tổ chức Webinar 4 mang chủ đề

Thành lập trung tâm SL/CEL - Vai trò của trung tâm

SL/CEL trong trường đại học. Mỗi diễn giả đã góp phần

đem lại một khía cạnh khác về vai trò của trung tâm

SL/CEL. Từ đó, Webinar cho thấy trung tâm SL/CEL thúc

đẩy sự phát triển trong đầu ra nhân lực, xây dựng thương

hiệu và kết nối các trụ cột của các cơ sở giáo dục bậc cao

là đào tạo - nghiên cứu khoa học - phục vụ cộng đồng,

truyền cảm hứng, tạo môi trường xã hội và kỹ năng cần

thiết cho sinh viên, giảng viên. Các bài trình bày cũng

TIN VNES

“Các trường đại học sẽ không thể phục hồi nếu không có mục đích cộng đồng, và đất nước
sẽ không thể phục hồi dài lâu nếu không lấy tri thức làm trung tâm.”

 

Janet Beer, Phó Hiệu trưởng Đại học Liverpool
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Webinar 5
Đánh giá & Phản hồi trong SL/CEL

“Sự chuyển đổi mà trải nghiệm mang lại tạo ra kiến

thức và đó là khi việc học diễn ra” - Kolb.

Quá trình chuyển đổi đi qua nhiều lăng kính, không chỉ

giảng viên mà còn từ sinh viên, cộng đồng và bối cảnh

trường học, xã hội, đòi hỏi nhà sư phạm cần thiết kế

phương pháp đánh giá (assessment) và hoạt động

phản hồi (reflection) cho SL/CEL có cấu trúc, mang

tính khoa học. Vì lý do đó, Đánh giá và Phản hồi trong

SL/CEL là đề tài Webinar được mong đợi nhất, theo

khảo sát ý kiến từ các thành viên mạng lưới.

TIN VNES

Các phương pháp đánh giá nào thường được sử

dụng? Làm sao đánh giá được phương pháp nào là

hiệu quả?

Tổ chức hoạt động phản hồi như thế nào để đạt

hiệu quả? Trong tình huống lớp đông thì hoạt động

phản hồi cần triển khai ra sao?

Chương trình Webinar 5 diễn ra ngày 17/11 đã có sự

thay đổi trong cấu trúc để tăng sự tương tác, chia sẻ

của các học giả tham gia, trong đó hoạt động thảo luận

trong nhóm nhỏ được dành một thời lượng lớn xoay

quanh 2 câu hỏi:

Từ đó, các học giả đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều khía cạnh, chuyên ngành và lĩnh vực khác nhau, đồng thời

bày tỏ những băn khoăn, thắc mắc và trăn trở để hoàn thiện quá trình đánh giá và phản hồi trong hoạt động SL/CEL.

Bài trình bày của các diễn giả đi từ các mô hình tổng quan đánh giá và phản hồi trong SL/CEL đến các trường hợp thực

hành cụ thể như các dự án hoạt động nhóm riêng lẻ và dự án sách nổi của toàn lớp tại Đại học Khoa học Tự nhiên

TP.HCM, hay trong môn học Nghe - Nói cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Webinar tháng 12
Webinar 6

 

Nghiên cứu thông qua phục vụ cộng đồng
(SL/CEL)

 
 

Thời gian:  3/12/2021

Webinar 7
Phát tr iển quan hệ đối tác - t ìm tài  trợ trong

hoạt động Học thông qua
phục vụ cộng đồng (SL/CEL)

 
Thời gian:  17/12/2021
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TIN VNES

Giải thưởng Engaged Achievement 2021 và Engaged Scholar 2021
Vào tháng 11/2021, Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục - Vietnam Campus Engage (VCE) đã đưa ra thông báo mời

đề cử cho giải thưởng Engaged Achievement 2021 và Engaged Scholar 2021 - một khởi xướng của VNES do Trung tâm

Hợp tác và Phát triển giáo dục (VCE) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của

Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID).

Giải thưởng nhằm tôn vinh và quảng bá cho hoạt động/khởi xướng học tập, nghiên cứu SL/CEL của các cá nhân và đơn vị

giáo dục bậc cao, ghi nhận và chia sẻ thông tin những thành tựu này đến toàn mạng lưới và đông đảo công chúng để thúc

đẩy phát triển SL/CEL. Giải thưởng cũng bao gồm khoản hỗ trợ tài chính nhỏ nhằm khuyến khích các học giả phát triển

và duy trì các khởi xướng này.

VNES nhận hồ sơ đề cử Giải thưởng đến 17:00 ngày 15/12. Thông tin chi tiết tại đây.

Hội thảo SL/CEL:
Sự chuyển đổi và vai trò mới của các cơ sở giáo dục đại học trong và hậu đại dịch COVID-19
Năm 2021, Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của phong trào thiện nguyện và được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, đoàn

thể, các tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ, nhằm chống lại đại dịch COVID-19. Không đứng ngoài xu hướng này, các

cơ sở giáo dục đại học (HEIs) đã và đang lấp đầy các khoảng trống thiếu hụt nguồn lực và dịch vụ của chính phủ. Do đó,

tuy việc ứng dụng SL/CEL trong giáo dục bậc cao sẽ đối mặt với nhiều thách thức, nhưng đây cũng là cơ hội để thúc đẩy

sinh viên, giảng viên đóng góp và hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế quốc gia và những cộng đồng bị tổn thương.

Ngày 8-9/12, nhằm đánh giá tổng thể những thách thức và thành tựu của SL/CEL trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở

Việt Nam và trên thế giới, và đánh giá tổng thể về sự chuyển đổi và vai trò mới của giáo dục đại học trong việc phục hồi

nền kinh tế, chăm sóc sức khỏe và cộng đồng của nước ta, VCE sẽ phối hợp với Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi

Hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội tổ chức hội thảo SL/CEL: Sự chuyển đổi và vai trò mới của Giáo dục Đại học trong và hậu

đại dịch COVID-19. Thông tin chi tiết về Hội thảo tại đây.

Kính mời Quý độc giả đăng ký tham gia tại đây.

https://bit.ly/3HEhvQx
https://vietnamcampusengage.org/2021/11/25/service-learning-community-engaged-learning-the-transformation-and-emerging-role-of-higher-education-in-the-time-of-covid-19/
https://www.surveymonkey.com/r/sl_cel_daad2021?fbclid=IwAR2ODQIfSF3QOU15tZIRTG9THFwxZ8wrPuFMYPbFBOnjeNmELs7frRh8H_g
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Nguồn ảnh:  Website IARSLCE

TRANG 07 11/2021

Hội thảo trực tuyến IARSLCE 2021
Thời gian vừa qua, toàn thế giới đang phải trải qua nhiều

khủng hoảng từ đại dịch COVID-19, phân biệt chủng tộc và

biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, Hội nghiên cứu SL/CEL

quốc tế IARSLCE tổ chức Hội thảo trực tuyến IARSLCE 2021

vào ngày 15-17/11 với chủ đề Suy ngẫm về thời kỳ khó khăn

và Lời mời kết nối.

Đây là một cơ hội để các học giả trình bày và lắng nghe ý

kiến về những nghiên cứu SL/CEL mình đang thực hiện, xây

dựng mạng lưới quan hệ trong khu vực và trên toàn thế giới,

thúc đẩy những học bổng kết nối cộng đồng, cũng như thảo

luận những phương hướng nghiên cứu và thực hành SL/CEL

trong tương lai. Đặc biệt, Hội thảo có phiên trao đổi dành

riêng cho sinh viên mới tốt nghiệp, tạo cơ hội cho các bạn

trẻ trao đổi với những học giả hàng đầu và tìm hiểu về việc

xây dựng bản sắc cá nhân trong các hoạt động SL/CEL.

Thông tin chi tiết về Hội thảo IARSLCE 2021 tại đây.

TIN QUỐC TẾ

Hội nghị thượng đỉnh về hoạt động
tình nguyện quốc tế trực tuyến châu Á

Ngày 11-13/11, Hội nghị thượng đỉnh về hoạt động tình

nguyện quốc tế trực tuyến châu Á mang chủ đề Vượt qua đại

dịch, hướng đến 2030 đã được Mạng lưới Phát triển Hoạt

động Tình nguyện tại Châu Á (Network for Voluntary

Development in Asia, NVDA) tổ chức. Đây là Hội nghị Thượng

đỉnh hướng đến xây dựng một châu Á và thế giới hoà bình,

công bằng và bền vững hơn, với mục tiêu cụ thể hỗ trợ những

cộng đồng và cá nhân chịu hậu quả của COVID-19, vượt qua

khủng hoảng của các tổ chức tình nguyện quốc tế bằng cách

phát triển những mô hình dự án mới, thúc đẩy quy mô tham

gia và sự hợp tác của các bên liên quan.

Một số phiên trình bày được ghi lại tại fanpage của NVDA.

Xem thêm thông tin chi tiết về Hội nghị tại đây.Nguồn ảnh: Fanpage NVDA

https://www.researchslce.org/2021-virtual-gathering
https://www.facebook.com/nvdaasia
https://nvda-asia.org/index.php/2021/10/25/asian-online-summit-of-international-voluntary-service-vol-01/


Nguồn ảnh: Website Đại học Nebraska Omaha

TRANG 08 11/2021
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Campus Compact:
Đề cử Newman Civic Fellows 2022-2023
Từ cuối tháng 10, Campus Compact bắt đầu nhận đề

cử Newman Civic Fellows 2022-2023. Newman Civic

Fellowship là một chương trình diễn ra hàng năm

nhằm công nhận và hỗ trợ những sinh viên nổi bật

trong việc kết nối cộng đồng đại diện cho các trường

thành viên của Campus Compact. Đây là những sinh

viên có khả năng cộng tác với các đối tác trong

trường học và cộng đồng xung quanh để tạo nên tác

động xã hội lâu  dài, quan tâm  đến  bất bình đẳng và

thể hiện động lực và tiềm lực kết nối cộng đồng hiệu quả. Trong thời gian một năm, sinh viên đạt danh hiệu Newman

Civic Fellows có cơ hội học tập để bồi dưỡng đam mê, tiềm năng và phát triển kỹ năng cần thiết.

Vào ngày 9/11, Campus Compact đã tổ chức một buổi Q&A trực tuyến giải đáp những thắc mắc về việc đề cử Newman

Civic Fellows 2022-2023.

Đọc thêm về chương trình Newman Civic Fellowship tại đây.

Nguồn ảnh: Website Campus Compact

https://compact.org/newman-civic-fellowship/newman-civic-fellowship-frequently-asked-questions/#nomination
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Đại học Nha Trang (NTU):
Hoạt động Tuyên truyền bảo tồn các nguồn sinh vật biển đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái 
Trong học kì 1 năm học 2021-2022, môn học Môi trường

và Phát triển thuộc bộ môn Kỹ thuật Môi trường đã được

thực hiện cho sinh viên ngành Thực phẩm và ngành Luật

của NTU. Sau khi học những kiến thức và kỹ năng cần

thiết, sinh viên sẽ thực hiện hoạt động Tuyên truyền bảo

tồn các nguồn sinh vật biển đóng vai trò quan trọng trong

hệ sinh thái môi trường đang bị đánh bắt và sử dụng làm

thực phẩm bằng cách làm việc trực tiếp với nhóm đối

tượng ngư dân tại các làng chài thuộc phường Vĩnh Hoà.

Các bạn sinh viên sẽ thu thập thông tin qua phiếu khảo

sát, thực hiện bộ tài liệu tuyên truyền bao gồm tài liệu in, 

infographic và video clip, sau đó đánh giá hiệu quả của hoạt động bằng phiếu khảo sát kết quả online.

Hoạt động này giúp sinh viên nâng cao kỹ năng tìm thông tin, áp dụng các kiến thức và kỹ năng được trang bị trong quá

trình học để lên kế hoạch thực hiện hoạt động tuyên truyền cụ thể cho cộng đồng, giúp bảo tồn các đối tượng sinh vật

biển tại địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nguồn ảnh: Thầy Ngô Đăng Nghĩa, Đại học Nha Trang

Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF):
Môn học Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
Trong môn học Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh áp

dụng mô hình SL/CEL, các bạn sinh viên UEF đã thực hiện

nhiều hoạt động nghiên cứu để hỗ trợ cho hai tổ chức: Doanh

nghiệp xanh Hana Group và Doanh nghiệp xã hội Survival

Skill Vietnam. Vào buổi báo cáo cuối kỳ, các bạn đã trình bày

cơ sở lý luận, kết quả nghiên cứu và các đề xuất đưa ra, đồng

thời được gặp gỡ với đối tác cộng đồng để tiến hành kết nối

và phỏng vấn.

Với sự hướng dẫn cặn kẽ của TS. Huỳnh Nhựt Nghĩa, các bạn

sinh viên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khắc phục được những thử thách trong quá trình khảo sát và phỏng vấn do đại dịch

COVID-19, cũng như đưa ra những đề xuất, giải pháp sáng tạo. Một sinh viên cho biết chính giá trị tích cực của hoạt động

nghiên cứu đem lại cho cộng đồng là động lực khiến bạn theo đuổi đến cùng dù gặp nhiều khó khăn.

Nguồn ảnh:  Website Đại học Kinh tế Tài chính

TRANG 09 11/2021
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Nguồn ảnh: Thầy Vũ Văn Hiệu, Đại học Tôn Đức Thắng

Nguồn ảnh:  Website Đại học Văn Lang

TRANG 10 11/2021

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU):
Môn học Thực hành Công tác xã hội nhóm
Thực hành Công tác xã hội nhóm là một trong những học

phần đặc biệt quan trọng của ngành Công tác xã hội tại

TDTU nhằm nâng cao năng lực SL/CEL của sinh viên. Học

phần hướng đến các nhóm dễ bị tổn thương như học sinh

trong các gia đình di cư nghèo thiếu thiết bị học trực

tuyến, trẻ em vi phạm pháp luật chuẩn bị rời cơ sở bảo

trợ xã hội và nhân viên y tế tuyến đầu phòng chống dịch

COVID-19.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, học phần đã được triển

khai bằng hình thức trực tuyến với sự phối hợp của giảng

viên hướng dẫn, sinh viên và các cơ sở tiếp nhận. Do đó,

giảng viên không chỉ cần chuẩn bị cho sinh viên về kiến

thức, kỹ năng mà còn phải hướng dẫn sử dụng các công

cụ làm việc trực tuyến và quản lý stress khi đi thực hành

trực tuyến. Dù gặp nhiều khó khăn, các bạn sinh viên đã

nỗ lực học hỏi để tổ chức sinh hoạt nhóm và tận dụng

các nền tảng trực tuyến để lập kế hoạch, ghi nhật ký, họp

kiểm huấn cũng như báo cáo tiến trình thực hành.

TIN THÀNH VIÊN VNES

Đại học Văn Lang (VLU):
Dự án Chia sẻ học tập cùng cộng đồng

&  Dự án Tô màu giấc mơ 2
Thuộc khuôn khổ môn học Phục vụ cộng đồng của VLU, dự

án Chia sẻ học tập cùng cộng đồng do nhóm sinh viên khoa

Du lịch, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành và Quản

trị Khách sạn thực hiện đã chính thức triển khai vào tháng

9/2021 và vẫn tiếp tục cho đến hiện tại. Dự án hướng đến

mục tiêu chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về Digital

Marketing đến học sinh cuối cấp ở các địa phương còn khó

khăn để góp phần giúp các em có cái nhìn tổng quan và hệ

thống hơn về lĩnh vực này, từ đó định hướng công việc phù

hợp hơn.

Tiếp bước thành công của chương trình năm 2020, khoa

Kiến trúc VLU tiếp tục tiến hành dự án Tô màu giấc mơ mùa

2, đồng hành cùng các trường chuyên biệt trên địa bàn

TP.HCM. Vào sáng ngày 18/11, sinh viên đến từ nhiều

ngành học đã tiếp tục đồng hành hỗ trợ Trường chuyên biệt

Hy Vọng Quận 6 vẽ trang trí tường tại khuôn viên trường.

Ngoài ra, các bạn sinh viên tham gia dự án vẫn thực hiện

nhiều hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ giáo viên 7 trường

chuyên biệt thiết kế bài giảng, tạo trò chơi tương tác trực

tuyến, hướng dẫn sử dụng Google Meet kết nối với các em

học sinh, cải thiện cảnh quan,… thể hiện tinh thần tương

thân tương ái giữa đại dịch COVID-19.

Xem thêm thông tin hoạt động của sinh viên VLU tại đây.

https://www.vanlanguni.edu.vn/hoat-dong-sinh-vien/


 

Nguồn ảnh: Thầy Trần Quỳnh, Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 Nguồn ảnh: Website CELC-DAU
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Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU):
Chuẩn bị cho việc triển khai môn học SL/CEL
Để chuẩn bị cho việc triển khai 2 môn học ứng dụng mô hình

SL/CEL là Đồ án Minh họa Truyện tranh và Tiếng Anh Nghe - Nói 5,

Trung tâm Học tập Gắn kết Cộng đồng - Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

(CELC-DAU) đã có buổi gặp mặt các giảng viên phụ trách 2 học

phần trên nhằm giới thiệu, trao đổi về tiềm năng ứng dụng mô hình

CEL/SL và thảo luận về những vấn đề liên quan. Trung tâm CELC-

DAU cũng đã tổ chức buổi tập huấn vào chiều 23/11 cho sinh viên

thuộc 2 môn học trên để chuẩn bị cho các bạn những thông tin, kỹ

năng và cách ứng xử cần thiết khi tham gia các hoạt động SL/CEL.

Ngày 27/11, sinh viên môn Đồ án Minh hoạ Truyện tranh đã giao

lưu với các em học sinh trường Tiểu học FM để trình chiếu các

game show, video truyện, phim hoạt hình... Từ đó, các bạn đặt ra

câu hỏi nhằm tìm hiểu những sở thích, nguyện vọng, suy nghĩ của

các em về truyện tranh và nhân vật hoạt hình để đưa ra những ý

tưởng thiết kế phù hợp nhất cho sản phẩm của mình.

Xem thêm về các hoạt động của trung tâm tại bản tin tháng 11.
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Đại học Sư phạm Đà Nẵng (UED):
Dự án Thiết kế và sử dụng bộ dụng cụ thí nghiệm chương Điện học, Vật lí 9 dành cho học sinh khiếm thị

Trong tháng 11, sinh viên khoa Vật lý UED thực hiện hoạt động

nghiên cứu khoa học Thiết kế và sử dụng bộ dụng cụ thí nghiệm

chương Điện học, Vật lí 9 dành cho học sinh khiếm thị. Việc tìm

hiểu các thí nghiệm có sẵn tại các trường chuyên biệt trên địa

bàn thành phố Đà Nẵng cho thấy trong chương Điện học thuộc

môn Vật lí 9, các mô hình, thí nghiệm rất hạn chế và thô sơ do

kinh phí để thiết kế mô hình cho học sinh khiếm thị còn hạn chế.

Vì vậy, dự án đặt ra mục tiêu chế tạo được bộ dụng cụ dùng

trong dạy học chương Điện học, Vật lí 9 dành cho học sinh

khiếm thị có độ chính xác cao và dễ dàng để các em sử dụng

độc lập. Để các mô hình phù hợp với đối tượng các học sinh

khiếm thị, sản phẩm dự kiến có in các kí hiệu nổi 3D và thông

báo các thông số liên quan đến thí nghiệm bằng giọng nói.

http://celc.dau.edu.vn/chi-tiet-danh-muc/newsletter-thang-11-2021/187
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