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THƯ NGỎ

        Kính gửi Quý đồng nghiệp - thành viên VNES,

       Tháng 12 là tháng sôi động của VNES với nhiều hoạt động, trong đó có 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 với sự tham gia chia sẻ của các
diễn giả là chuyên gia trong nước và quốc tế. Không phải ngẫu nhiên mà mạng lưới - liên kết - kết nối - đối
tác là những cụm từ được nhắc đến nhiều trong tất cả các bài tham luận của hội thảo này. 

      Thật vậy, khoa Tâm lý của một trường đại học, đã vượt ra ngoài khuôn khổ một khoa, ngành nhỏ mới
thành lập chưa lâu, kết nối cùng các đại học, các học giả, sinh viên đại học và cao học khác, và rất nhiều ban
ngành, tổ chức cộng đồng trong và ngoài nước - để tổ chức chuỗi hoạt động online hỗ trợ chăm sóc sức
khỏe tâm thần cho cộng đồng trong đại dịch. Những mạng lưới các đại học, khoa ngành khác cũng tổ chức
nhiều các hoạt động chăm sóc y tế cho những người nhiễm COVID-19 hay phân phối các gói hỗ trợ y tế và
lương thực thực phẩm cho người dân ảnh hưởng bởi đại dịch. Tương tự, một khoa Kinh tế hỗ trợ kết nối giúp
các chuỗi hợp tác xã thuộc nhiều ngành sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân vùng ĐBSCL, hay một
khoa Khoa học xã hội liên kết với các tổ chức cộng đồng cho các dịch vụ hỗ trợ người dễ tổn thương ngay
trong thời gian dịch bệnh…

        Từ khát khao làm gì đó cho cộng đồng trong đại dịch và khủng hoảng, đại học đã vươn ra khỏi vai trò và
vị trí độc lập cố hữu, trở nên sáng tạo hơn, linh hoạt hơn, và liên kết rộng rãi hơn. Xu hướng này cho thấy dòng
chảy mạnh mẽ của tính kết nối, việc phối hợp các nguồn lực giữa đại học và nhiều bên liên quan trong xã hội
để cùng nhau giải quyết vấn đề cấp bách chung. Điều này càng cho thấy VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối
Cộng đồng Việt Nam – đã ra đời đúng lúc để đi cùng dòng chảy liên kết - kết nối đó. 

       Cùng trong tháng 12, VNES đã khởi xướng Giải thưởng Engaged Achievement 2021 & Engaged Scholar
2021 và đã nhận được các đề cử đa dạng từ các trường đại học cao đẳng khắp cả nước trong một thời gian
ngắn. Rõ ràng Học thông qua phục vụ cộng đồng - SL/CEL không còn là khái niệm mới mẻ đối với các cơ sở
giáo dục bậc cao, nhiều chương trình, dự án đã thực sự đem lại tác động tích cực cho cộng đồng dễ bị tổn
thương ngay trong đại dịch.

        Tháng 12 cũng đánh dấu sự kết thúc thành công của chuỗi Webinar Nâng cao năng lực SL/CEL dành cho
thành viên VNES. Chúng tôi rất cảm kích khi những nỗ lực này đã được đón nhận nhiệt thành bởi Quý học giả
- thành viên. Nhiều học giả đã có yêu cầu được tham dự các nội dung webinar mà họ đã bỏ lỡ cũng như các
yêu cầu đi sâu hơn nữa vào chuyên môn và kết nối sâu rộng hơn với cộng đồng. Những đòi hỏi này thực sự
khích lệ Ban điều phối VNES phát triển các chương trình nâng cao năng lực và kết nối SL/CEL trong tương lai.

        Trước mắt, mời các thành viên chờ đón thông báo sự kiện Hội thảo quốc gia: Phục vụ cộng đồng trong
hệ thống đào tạo của giáo dục bậc cao dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 1 năm 2022 dành cho thành viên
VNES. Hội thảo nhằm chia sẻ và tôn vinh các thành tựu của học giả Việt Nam trong hoạt động phục vụ cộng
đồng và chia sẻ của các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực đến từ Hoa Kỳ, Ireland và Hồng Kông. Hội thảo
cũng là cơ hội tổng kết các hoạt động năm 2021 của VNES và thảo luận nhu cầu, kế hoạch triển khai năm
2022 giữa các thành viên mạng lưới VNES.

        Xin gửi lời cảm ơn chân thành cùng lời chúc tốt đẹp, sức khoẻ và bình an đến Quý học giả - thành viên
VNES trong năm mới 2022. Hẹn Quý học giả trong các hoạt động sắp tới để cùng chứng kiến VNES lớn lên
trong dòng chảy kết nối của đại học và cộng đồng – đất nước.

Quản lý Chương trình – Vietnam Campus Engage
Hoàng Hải Sơn

Kết nối để cùng nhau vượt qua khủng hoảng
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HỘI THẢO QUỐC GIA
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Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động đến nhiều mặt, từ sức khỏe tinh thần đến thể chất, các vấn đề
kinh tế, văn hoá, xã hội đời sống của nhiều người. Đây vừa là thách thức, vừa là một cơ hội để các cơ sở giáo dục
bậc cao trong nước và quốc tế kết nối, cùng sáng tạo giải quyết vấn đề chung, mang lại những chuyển đổi trong cả
công tác dạy - học và trong một sứ mệnh quan trọng khác: Phục vụ cộng đồng. Trong năm 2021, VNES – Mạng lưới
học giả kết nối cộng đồng Việt Nam - do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục - Vietnam Campus Engage (VCE)
sáng lập đã hoạt động rất hiệu quả trong việc nâng cao năng lực và thúc đẩy phát triển SL/CEL, khơi dậy sự quan
tâm ngày càng lớn của các học giả đến vấn đề hỗ trợ và phục vụ cộng đồng.

Để khép lại một năm nhiều dấu ấn, Hội thảo Quốc gia Phục vụ cộng đồng trong hệ thống đào tạo của giáo dục bậc
cao - chương trình tổng kết của VNES năm 2021 - được tổ chức vào ngày 14/1/2022 với sự phối hợp của VCE,
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) và trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU). Hội thảo nhằm mục
đích kết nối, tăng cường trao đổi, thảo luận, chia sẻ học thuật và mô hình thực tiễn về SL/CEL trong nước và quốc
tế; chia sẻ các kinh nghiệm đưa mô hình SL/CEL vào hệ thống đào tạo của các đại học quốc tế (từ Hoa Kỳ, Ireland
và Hồng Kông); tôn vinh các thành tựu của học giả Việt Nam trong hoạt động phục vụ cộng đồng; và thông báo kết
quả hoạt động trong năm 2021 và thảo luận các kế hoạch triển khai trong năm 2022 của VNES.

Kính mời Quý độc giả đọc thêm thông tin tại đây và đăng ký tham gia tại đây.

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
TRONG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO CỦA GIÁO DỤC BẬC CAO

https://vietnamcampusengage.org/2021/12/30/hoi-thao-quoc-gia-phuc-vu-cong-dong-trong-he-thong-dao-tao-cua-giao-duc-bac-cao/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-AGZb2w7bj3JrZTQX3fi-PeDzMybD7mkNNthM4sdAhBnUhw/viewform
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TIN VNES
Webinar 6
Nghiên cứu thông qua phục vụ cộng đồng

Webinar 6 Nghiên cứu phục vụ cộng đồng là một chủ
đề còn khá mới mẻ nhưng đã nhận được nhiều sự quan
tâm từ Quý đại biểu thuộc các cơ sở giáo dục bậc cao.
Webinar đi từ việc đưa ra một cái nhìn tổng quan và hệ
thống về quá trình phát triển, nguyên tắc, phương pháp
thực hiện và vấn đề đạo đức trong nghiên cứu phục vụ
cộng đồng (CBR), quá trình triển khai CBR cho sinh viên
với nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước đến
những câu chuyện về CBR trong các lĩnh vực khác nhau
như du lịch cộng đồng và tâm lý học. Bài trình bày của
các diễn giả đã gợi mở cho Quý học giả những đường
hướng mới để xây dựng ý tưởng nghiên cứu phục vụ
cộng đồng hiệu quả.

Trong Webinar, PGS.TS. Trần Thị Thu Hà đã chia sẻ: “Ở
trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, nhóm sinh viên
chúng tôi thường có một quy trình “ngược”, tự khởi
xướng các nghiên cứu trước để hỗ trợ các nhu cầu của
cộng đồng, rồi sau đó đem kết quả đi tham gia các giải
thưởng thay vì xin kinh phí từ ngân sách nhà nước”.
Chính đam mê cống hiến và nhiệt huyết của cả đội ngũ
giảng viên và sinh viên đã đưa giáo dục lại gần hơn và
tác động trực tiếp hơn đến cộng đồng, vượt qua rào
cản về kinh phí.

Ngoài bài trình bày từ các diễn giả, phần thảo luận theo từng nhóm đã thu hút sự tham gia nhiệt tình từ Quý đại biểu
tham gia Webinar để tìm ra câu trả lời về sự khác nhau giữa nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu phục vụ cộng đồng,
cũng như các nguồn thông tin và kinh phí ngoài ngân sách nhà nước.
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Nguồn ảnh: Fanpage Liên Minh Học Cùng Cộng Đồng - CELA



Webinar 7
Phát triển quan hệ đối tác - tìm tài trợ trong hoạt động SL/CEL

"Khi bắt đầu thực hiện một dự án cộng đồng, chúng ta cần
có một cộng đồng của mình, tạo niềm tin và kết nối với
cộng đồng, đây là một trong những cách hiệu quả nhất để
bắt tay vào thực hiện SL/CEL.” Đó là chia sẻ của ThS.
Nguyễn Hồng Ân trong Webinar 6, và cũng chính là chủ đề
Webinar 7 hướng đến: Phát triển quan hệ đối tác - Tìm
kiếm nguồn tài trợ trong SL/CEL.

Sáng ngày 17/12/2021, Webinar 7 đã diễn ra nhằm tìm
kiếm câu trả lời cho những thắc mắc chung của Quý đại
biểu tham gia:

   Để có một mối quan hệ đối tác giữa trường đại học và cộng
đồng thành công và bền vững thì cần những yếu tố nào? 
   Làm thế nào để tìm kiếm và kết nối với các đối tác cộng
đồng và nhà tài trợ?

   Làm sao để tiếp nối và đồng hành với cộng đồng thực
hiện dự án lâu dài khi nguồn kinh phí/tài trợ dự án có hạn?
   Những chính sách của Nhà trường có thể khuyến khích
các cán bộ, giảng viên xây dựng chương trình, hoạt động,
dự án SL/CEL là gì?
    Dựa vào công cụ hay mô hình nào để đưa ra quyết định
thiết lập một mối quan hệ mới hay tiếp tục một quan hệ đối
tác dài lâu?
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Những băn khoăn này đã được Quý học giả trao đổi, thảo luận và chia sẻ, đồng thời được trả lời phần nào qua phần
trình bày của các diễn giả. Những chia sẻ không chỉ đưa ra cái nhìn hệ thống về đối tác cộng đồng và việc đánh giá,
đo lường các mối quan hệ hợp tác trong quá trình thực hiện SL/CEL mà còn nhấn mạnh vai trò của trường đại học,
giảng viên, các cấp, ban, ngành trong việc lồng ghép SL/CEL vào dòng chảy chủ đạo của trường đại học, cũng như
một chia sẻ kinh nghiệm kêu gọi quỹ thực tế cho các dự án, cụ thể trong Webinar là dự án Tô Màu Giấc Mơ của Đại
học Văn Lang.

Webinar 7 đã khép lại chuỗi Webinar Nâng cao năng lực SL/CEL do VNES tổ chức với mục tiêu hướng đến nâng cao
năng lực và thúc đẩy phát triển giáo dục thông qua SL/CEL từ các hoạt động trao đổi, thảo luận, chia sẻ học thuật
và mô hình thực tiễn về SL/CEL. VNES xin chân thành cảm ơn Quý học giả đã đồng hành cùng chương trình trong
suốt thời gian qua.

Giải thưởng Engaged Achievement 2021 & Engaged Scholar 2021

Chương trình Giải thưởng Engaged Achievement 2021 và Engaged Scholar 2021 là một khởi xướng của VNES do
Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục - Vietnam Campus Engage (VCE) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền
vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID). Chương trình nhằm tôn vinh và quảng bá
cho hoạt động/khởi xướng học tập, nghiên cứu thông qua SL/CEL của Quý học giả - thành viên VNES, 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.

Trong gần một tháng, chương trình đã nhận được nhiều đề cử từ các trường đại học. Điều này cho thấy sự quan
tâm của đông đảo Quý học giả, cũng như cho thấy việc rất nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng đã được thực hiện
trong năm vừa qua. Những đề cử này sẽ được đánh giá bởi hội đồng chuyên môn độc lập dựa trên những tiêu chí
cụ thể để tôn vinh và chia sẻ những tập thể và cá nhân phù hợp nhất đến thành viên toàn mạng lưới.

Nguồn ảnh: Fanpage Liên Minh Học Cùng Cộng Đồng - CELA



TRANG 06 12/2021

Đầu tháng 12, Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo
dục - Vietnam Campus Engage (VCE) và Văn phòng
Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) đã
phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến SL/CEL: Sự
chuyển đổi và vai trò mới của các cơ sở giáo dục đại
học trong và hậu đại dịch COVID-19. Hội thảo đã diễn
ra thành công với sự tham gia của 108 đại biểu, bao
gồm hai phiên vào chiều ngày 8/12 và 9/12.

Ngày 8/12, với chủ đề Thách thức và thành tựu của
các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế trong
giai đoạn khủng hoảng, các diễn giả đã tập trung trình
bày những khó khăn, thách thức đối với việc dạy và
học, những nhu cầu cấp thiết của cộng đồng trong
thời gian đại dịch. Điểm chung của các bài trình bày
là câu chuyện vươn lên của các trường đại học để
vượt qua thách thức, tạo tác động ý nghĩa đối với
cộng đồng và thiết lập mối quan hệ đối tác đa dạng
và bền chặt hơn.

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

Phiên hội thảo ngày 9/12 tập trung vào chủ đề Sự
chuyển đổi và vai trò mới của các cơ sở giáo dục đại
học trong sự hồi phục nền kinh tế, hệ thống chăm sóc
sức khỏe và cộng đồng. Các diễn giả nhấn mạnh vào
vai trò đi đầu của các cơ sở giáo dục bậc cao trong
việc định hướng, phân tích, đưa ra giải pháp cho phát
triển kinh tế cũng như chăm sóc sức khỏe tinh thần
cho người dân thông qua việc nghiên cứu. Đó cũng
chính là chia sẻ của TS Tạ Thị Minh Tâm cho câu hỏi
Việt Nam nên có những chính sách như thế nào về
chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân, nhất là
trong khủng hoảng đại dịch - “Nghiên cứu, nghiên cứu,
và nghiên cứu”.

Như ông Stefan Hase Bergen - Trưởng đại diện Văn
phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức tại Hà
Nội, đơn vị đồng tổ chức Hội thảo - đã kết luận trong
bài phát biểu bế mạc, đại dịch có thể mang lại nhiều
khó khăn thách thức nhưng cũng là cơ hội để phát
triển và nâng cao vai trò của giáo dục bậc cao cũng
như xây dựng một tầm nhìn lớn hơn về sứ mạng của
đại học: không chỉ là đào tạo con người mà còn là
trung tâm thúc đẩy những thay đổi xã hội tốt đẹp hơn,
bền vững hơn.

Nguồn ảnh: Fanpage Liên Minh Học Cùng Cộng Đồng - CELA



TIN QUỐC TẾ
Talloires Network:
Tuyên ngôn 2021 và Đề cử giải thưởng MacJannet 2022

Trong năm nay, Talloires Network công bố Tuyên
ngôn 2021 của mạng lưới, khẳng định trách nhiệm
của các cơ sở giáo dục bậc cao trong bối cảnh đại
dịch COVID-19 diễn ra trên toàn thế giới. Mạng lưới
đưa ra lời cam kết kết nối các trường đại học/cao
đẳng và tận dụng nguồn lực để cải thiện cuộc sống
của cá nhân và cộng đồng trên phạm vi toàn cầu.

Đồng thời, Talloires Network cũng tuyên bố bắt đầu
nhận đề cử cho giải thưởng MacJannet 2022, nhằm
tôn vinh những hoạt động gắn kết cộng đồng xuất
sắc của sinh viên, hỗ trợ những khởi xướng SL/CEL tại
trường đại học về mặt kinh tế, quảng bá những khởi
xướng này một cách rộng rãi và khuyến khích phát
huy những khởi xướng SL/CEL tại các cơ sở giáo dục
đại học, hướng đến Tuyên ngôn 2021 của mạng lưới.

Xem thêm thông tin về các hoạt động của Talloires
Network tại đây.

TRANG 07 12/2021

Chuỗi Webinar USRN
về trách nhiệm xã hội 
của cơ sở giáo dục bậc cao
Bắt đầu từ tháng 11, University Social Responsibility
Network (USRN) tổ chức chuỗi Webinar USRN trên
nền tảng trực tuyến, hướng tới những cơ sở giáo dục
thành viên và các trường đại học/cao đẳng khác để
thường xuyên chia sẻ những thực hành vì lợi ích cộng
đồng và những câu chuyện truyền cảm hứng. Đến
nay, các diễn giả đã chia sẻ những trải nghiệm giảng
viên - sinh viên hoạt động vì phát triển bền vững tại
khu vực châu Á (với chia sẻ từ The Asian
International Mobility for Students (AIMS)
Programme) cũng như về nghiên cứu SL tại đại học
Kyoto, Nhật Bản.

USRN là mạng lưới kết nối các cơ sở giáo dục bậc
cao, trao đổi ý tưởng, nguồn lực, khởi xướng ở nhiều
phạm vi và quy mô nhằm dẫn dắt những thảo luận
toàn cầu với mục tiêu phát triển trách nhiệm xã hội
tại các trường đại học/cao đẳng.

Xem những Webinar ghi lại tại đây. Nguồn ảnh: Website USRN

Nguồn ảnh: Website Talloires Network

https://talloiresnetwork.tufts.edu/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3AiFKmHbPoMtske2t_9fn6gEoKHLDgeH


Đại học Cần Thơ (CTU):
Môn học Thực tế Xã hội học

Nguồn ảnh: ThS Nguyễn Văn Nhiều Em, CTU

TIN THÀNH VIÊN VNES

Thực tế Xã hội học là một môn học áp dụng Mô
hình SL/CEL thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân
văn, Đại học Cần Thơ. Trong học phần này, sinh
viên được trực tiếp làm việc với các cộng đồng du
lịch tại Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ để khảo sát
và đánh giá thực trạng hoạt động của cộng đồng,
từ đó xây dựng và thực hiện những hoạt động
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và năng lực
thích ứng với tình hình mới cho cộng đồng.

Cụ thể, các bạn sinh viên sẽ cùng cộng đồng thực
hiện các hoạt động bảo vệ môi trường như thu
gom rác và túi nilon, tổ chức tập huấn về tác hại
của túi nilon, rác thải và việc xử lý rác thải hộ gia
đình để thay đổi nhận thức cho cộng đồng, đồng
thời thiết kế các tranh ảnh tuyên truyền về bảo vệ
môi trường du lịch Cồn Sơn. Sinh viên cũng hướng
dẫn người dân Cồn Sơn tự thực hiện các hoạt
động truyền thông như chụp ảnh hay quay video,
thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bảo tồn
bản sắc địa phương và môi trường thiên nhiên
vùng sông nước.

TRANG 08 12/2021

Đại học Văn Lang (VLU):
Chuỗi Workshop nâng cao năng lực sinh viên
Từ tháng 11/2021, Trung tâm Phát triển Năng lực
Sinh viên - Trường Đại học Văn Lang phối hợp với
Mạng lưới các tổ chức thanh niên trên toàn quốc
đang hoạt động trong lĩnh vực môi trường và biến
đổi khí hậu (YNet) tổ chức chuỗi Workshop nhằm
nâng cao năng lực sinh viên hành động vì các mục
tiêu phát triển bền vững.

Hai tháng vừa qua, các bạn sinh viên đã được tham
gia các Workshop về xây dựng thương hiệu kỹ thuật
số trên mạng xã hội LinkedIn, nghệ thuật kể chuyện
để xây dựng mối quan hệ, kỹ năng lãnh đạo và truyền
cảm hứng. Những chủ đề sắp tới xoay quanh 17 mục
tiêu Phát triển bền vững (SDGs), đặc biệt là giáo dục,
bình đẳng giới, biến đổi khí hậu cũng như xây dựng
cộng đồng.

Theo dõi thông tin về chuỗi Workshop và các hoạt
động khác của Trung tâm tại đây. Nguồn ảnh: Fanpage Trung tâm Phát triển Năng lực sinh viên, VLU

https://www.facebook.com/TTPTNLSV/


Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU):
Chuỗi hoạt động SL/CEL cuối năm 2021
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Nguồn ảnh: Fanpage CELC-DAU

TRANG 09 12/2021

Tháng 12 là một khoảng thời gian sôi nổi của Trung tâm Học
tập Gắn kết Cộng đồng (CELC-DAU) với nhiều hoạt động diễn
ra, kết lại năm 2021.

Trong tháng này, Trung tâm CELC-DAU giới thiệu dự án sách
Hồi ký Làng chài nhằm kết nối các cộng đồng dân cư này, lan
tỏa những giá trị nhân văn trong đời sống tinh thần của ngư
dân, góp phần tăng nhận thức và sự quan tâm của sinh viên
đối với các vấn đề cộng đồng, xã hội và môi trường. Cuốn
sách sẽ thu thập các câu chuyện kể, những hồi ức và chia sẻ
về đời sống tinh thần của ngư dân dưới hình thức hồi ký. Đây
cũng là dự án lồng ghép vào môn Xã hội học ở DAU.

Sau khi được chọn là 1 trong 3 dự án xuất sắc nhất của
chương trình Sáng kiến sinh viên hỗ trợ cộng đồng và được
hỗ trợ kinh phí thực hiện, nhóm dự án Tái chế lốp xe đã bắt
đầu triển khai hoạt động. Các thành viên nhóm dự án đã
tham gia vẽ tranh tường và thiết kế cách tái chế lốp xe tạo
cảnh quan sân chơi, giảm thiểu rác thải khó tiêu hủy tại
Trường mầm non Quỳnh Tân, xã Quỳnh Tân, tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, tiếp nối việc chuẩn bị cho các sinh viên tham
gia môn học ứng dụng Mô hình SL/CEL, Trung tâm CELC-
DAU đã tổ chức buổi tập huấn kỹ năng dựng video cho các
bạn sinh viên tham gia môn học Nghe - Nói 5 để hoàn thành
tốt bài tập kết thúc môn.

Xem thêm những hoạt động SL/CEL của CELC-DAU tại đây.

Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (TNUS):
Môn học Môi trường và phát triển bền vững

Với môn học Môi trường và phát triển bền vững tại TNUS,
trước hết, các bạn sinh viên được cung cấp những kiến thức
về phân loại và xử lý rác thải, được hướng dẫn lập kế hoạch
hướng dẫn người dân tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái
Nguyên phân loại rác tại nguồn, làm đồ tái chế và ủ phân hữu
cơ. Đối tượng cộng đồng chính của các hoạt động này là
người cao tuổi và trẻ em.

Môn học bồi dưỡng nhận thức về vấn đề ô nhiễm môi trường
cho sinh viên, đồng thời giúp các bạn có những trải nghiệm
thực tế về xử lý rác thải, có thể áp dụng ở những cộng đồng
khác nơi các bạn đặt chân tới. Đối với người dân địa phương,
những hoạt động này không chỉ nhấn mạnh tính cấp thiết
của việc phân loại và xử lý rác đúng cách, mà còn giúp họ
nhận ra rằng rác thải cũng là tài nguyên giúp đem lại giá trị
kinh tế nếu được sử dụng hợp lý.

http://celc.dau.edu.vn/


Cao đẳng Bến Tre (BTC):
Môn học Phương pháp Nghiên cứu Khoa học

Trên cả nước nói chung và tại tỉnh Bến Tre nói riêng,
nhiều di sản văn hoá phi vật thể đang đối mặt với nguy cơ
bị mai một, tuy nhiên việc bảo tồn và phát huy những giá
trị văn hoá này vẫn chưa nhận được sự quan tâm thích
đáng của các cơ quan chức năng. Vấn đề nói trên cũng
chưa có giải pháp cụ thể do thiếu dữ liệu khoa học đánh
giá tiềm năng và nhu cầu của cộng đồng.

Trên cơ sở đó, bộ môn Phương pháp Nghiên cứu Khoa
học tại trường Cao đẳng Bến Tre góp phần vào sự phát
triển bền vững của các di sản văn hóa địa phương thông
qua việc phát động các ý tưởng, sáng kiến của sinh viên
xoay quanh chủ đề này. Hướng tiếp cận thúc đẩy các bạn
sinh viên chủ động tìm hiểu và làm việc với nghệ nhân,
chuyên gia, gắn công tác nghiên cứu khoa học với việc
giải quyết những vấn đề thực tế trong cuộc sống, góp
phần tạo ra sinh kế cho cộng đồng.

Sáng kiến đề xuất của sinh viên được tổ chức bình chọn
rộng rãi trên mạng xã hội, chọn ra 4 ý tưởng để trao tài
trợ thực hiện nghiên cứu. Từ đó, sinh viên báo cáo kết
quả trong diễn đàn bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn
hóa phi vật thể bản địa, xây dựng kỷ yếu dạng số thể hiện
ý kiến phỏng vấn các đối tượng cộng đồng liên quan, tạo
hiệu ứng phục hồi và phát triển du lịch trong bối cảnh
mới gắn với bảo tồn di sản văn hóa bản địa và các giải
pháp giáo dục, công nghệ khác.

TRANG 10 12/2021

Nguồn ảnh: Thầy Phạm Văn Luân, BTC



Kênh thông tin VNES

engaged.network@vietnamcampusengage.org

vnes.newsletter@vietnamcampusengage.org

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