
 
 

Viện Rosa Luxemburg 

Văn phòng Đông Nam Á 

Trung tâm Phát triển Sáng kiến  

Cộng đồng và Môi trường 

 

Thư mời nộp đơn tham gia  

Chương trình tập huấn dành cho tập huấn viên 

THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SINH THÁI XÃ HỘI:  

 LỒNG GHÉP LỐI SỐNG VÀ PHONG TRÀO SINH THÁI VÀO CÁC TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC – TIẾP CẬN SÁNG TẠO TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN  

Ngày 23 – 26/8/2019  

Thành phố Huế – Thừa Thiên Huế 

*** 

Tiếp nối thành công của khóa học “Lồng ghép cách tiếp cận sáng tạo trong giáo dục lối 

sống sinh thái vào chương trình cho sinh viên”năm 2018, Trung tâm Phát triển Sáng kiến 

Cộng đồng và Môi trường (C&E) sẽ tiếp tục tổ chức khóa tập huấn năm 2019 dành 

cho tập huấn viên nhằm hỗ trợ và chia sẻ việc lồng ghép lối sống sinh thái vào công 

tác giảng dạy và các hoạt động cho sinh viên một cách sáng tạo và hiệu quả. 

Khóa tập huấn “Thúc đẩy chuyển đổi sinh thái xã hội: Lồng ghép lối sống và phong 

trào sinh thái vào các trường đại học -  tiếp cận sáng tạo từ lý thuyết đến thực tiễn” 

sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 23 - 26/08/2019, tại Thành phố Huế. Đây là một hoạt động 

nằm trong khuôn khổ dự án “Nhân rộng và lồng ghép phương pháp tiếp cận sáng tạo của 

phong trào sinh thái vào hoạt động của các trường đại học” do Trung tâm Phát triển Sáng 

kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) thực hiện với sự tài trợ của Viện Rosa 

Luxemburg Stiftung khu vực Đông Nam Á.  

Mục tiêu của của khóa tập huấn nhằm: Tiếp tục phát triển, mở rộng mạng lưới các 

trường đại học và tổ chức thanh niên có quan tâm tới việc lồng ghép lối sống sinh 

thái vào chương trình của họ (i) Phát triển kế hoạch chi tiết để thực hiện các chương trình 

giảng dạy lồng ghép lối sống sinh thái và tổ chức các hoạt động liên quan tại nơi công tác; 

(ii) Thảo luận với chuyên gia về phương pháp luận và kĩ năng cần thiết để đào tạo về chủ đề 

một cách sáng tạo và có hiệu quả; (iii) Tăng cường sự trải nghiệm lối sống sinh thái dành cho 

các giảng viên để hướng dẫn sinh viên sau khi quay trở lại trường. 



 
 

Viện Rosa Luxemburg 

Văn phòng Đông Nam Á 

Trung tâm Phát triển Sáng kiến  

Cộng đồng và Môi trường 

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) đang trong quá 

trình tuyển chọn những ứng viên tiềm năng thông qua các kênh tuyển chọn của 

C&E. 

1. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: ngày 23 – 26 tháng 08 năm 2019 (có mặt muộn nhất vào tối ngày 

22/08/2019) 

- Địa điểm dự kiến: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 

- Thành phần tham dự: 35 giảng viên trẻ có nhiệt huyết và niềm đam mê về lối 

sống sinh thái có mong muốn lồng ghép vào giảng dạy cho sinh viên. 

2. Đối tượng tham dự 

Giảng viên trẻ đến từ các trường Đại Học, Cao Đẳng, Học viện trên toàn quốc.  

- Ưu tiên các giảng viên trong độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi. 

- Ưu tiên ứng viên có khả năng và kinh nghiệm tổ chức sự kiện và các hoạt động 

cho sinh viên, cộng đồng. 

- Quan tâm đến các vấn đề môi trường, sinh thái, phát triển bền vững. 

- Mong muốn thúc đẩy và phát triển các kết quả thu được từ khóa tập huấn tại cơ 

quan, tổ chức cử đi. 

- Cam kết sử dụng các phương pháp để lồng ghép vào các chương trình hoạt động 

và môn học cho sinh viên. 

- Cam kết tham gia đầy đủ 4 ngày của khóa tập huấn và các hoạt động liên quan. 

3. Quyền lợi 

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở trong khóa tập huấn sẽ do C&E chi trả theo quy định của 

Viện Rosa Luxemburg Stiftung khu vực Đông Nam Á.  

- Trau dồi, áp dụng và phối hợp được các sáng kiến sinh thái thực tiễn dựa trên cách 

tiếp cận sáng tạo để xây dựng bài giảng trên lớp và các hoạt động thực tế cho sinh 

viên. 

- Giấy chứng nhận sau khi tham gia khóa tập huấn. 
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4. Dự kiến chương trình 

 22/08/2019 23/08/2019 24/08/2019 25/08/2019 26/08/2019 

Sáng  8h00 – 12h00: 

Tập huấn 

12h00: Bữa 

trưa 

8h00 – 12h00: 

Tập huấn 

12h00: Bữa 

trưa 

8h00 – 12h00 

Thực địa 

12h00: Bữa trưa 

8h00 – 12h00: 

Hội thảo 

12h00: Bữa 

trưa 

Chiều Tổ chức đón 

tiếp các học 

viên đến sớm, 

check in khách 

sạn. 

13h30 – 17h 

30: 

Tập huấn 

 

13h30 – 

17h30: 

Tập huấn 

13h30 – 17h 30: 

Thảo luận và 

trao đổi với 

chuyên gia, thu 

hoạch 

13h30 – 17h 

30: 

Tổ chức hội 

thảo 

 

Tối Đón tiếp học 

viên và làm 

các thủ tục 

check in khách 

sạn 

Hoạt động tự 

do  

Hoạt động tự 

do. 

 

Hoạt động tự 

do. 

Hoạt động tự 

do, check out 

khách sạn 

Học viên và 

khách mời 

chuẩn bị di 

chuyển ra về. 

5. Cách thức ứng tuyển 

Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ đăng kí bao gồm:  

1) Sơ yếu lí lịch (CV) 

2) Thư bày tỏ nguyện vọng trở thành Tập huấn viên (Motivation letter). 

Gửi về địa chỉ Email: ce.center.office@gmail.com 

Thời hạn: trước Thứ 4, ngày 24 tháng 7 năm 2019. 

Lưu ý:  Vui lòng nêu rõ vai trò của anh/chị trong hoạt động tại đơn vị/tổ chức, lý do 

anh/chị muốn tham gia tập huấn này và khả năng của anh/chị để tổ chức các 

khóa/buổi tập huấn về lối sống sinh thái trong tương lai.  

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:  

Ms. Trần Thị Kim Hoàn 

SĐT: +84 91 671 6863 

Email: ce.center.office@gmail.com 
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