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Gương mặt sinh viên tích cực 
Phạm Đức Huy - Dự án Nụ cười em thơ, Nguyễn Thị Thùy Dương - Dự án Sketchnote for Good



Chủ đề Biến đổi khí hậu được truyền tải sinh động qua buổi 
Workshop Hành động vì khí hậu

Ngày 2/12 vừa qua, thành viên các bạn sinh viên UEF đã tổ chức thành công buổi hội 
thảo với chủ đề “Hành động vì khí hậu”. Đảm nhận với vai trò điều phối viên là các 
bạn sinh viên nhà UEF (thuộc Mạng lưới lãnh đạo Service-Learning UEF). Thông 
điệp chính của buổi hội thảo là kêu gọi các hành động thiết thực của các bạn trẻ để 
cùng chung tay thực hiện những giá trị bền vững chống biến đổi khí hậu                                                
Xem chi tiết

Một tiếng yên UEF tạo không gian an toàn để các bạn  
sinh viên nhà UEF tự tin chia sẻ

Chuỗi chia sẻ Một tiếng Yên UEF được khởi xướng và điều phối 
bởi các bạn sinh viên UEF đang là thành viên của Mạng lưới lãnh 
đạo Service-Learning UEF với mục tiêu tạo ra một không gian 
an toàn để các bạn sinh viên UEF có thể kể những câu chuyện, 
những góc nhìn cá nhân về cuộc sống trong môi trường an toàn, 
thấu cảm và tôn trọng. Trong tháng 12, các bạn đã thực hiện được 
hai hoạt động với các chủ đề: Mối quan hệ bạn bè và Áp lực đồng 
trang lứa.                                                                                    Xem chi tiết

Cuộc thi viết cảm nhận sách “Vòng tròn to - Vòng tròn nhỏ”

Dự án Hành động vì cộng đồng thuộc Mạng lưới Service - 
Learning UEF đã liên kết cùng với dự án Trang sách & Trang 
đời của tác giả Rita Nguyễn tổ chức Cuộc thi cảm nhận sách 
“Vòng tròn to - Vòng tròn nhỏ” nhằm lan tỏa thông điệp từ tác 
phẩm về vấn nạn ô nhiễm môi trường. Đây là cơ hội để sinh viên 
UEF kết hợp sở thích đọc sách với việc rèn luyện tư duy phân 
tích, đưa ra ý tưởng sáng tạo nhằm cung cấp giải pháp bảo vệ 
môi trường sống; cũng như dùng ngôn ngữ hình ảnh để minh 
họa sách.                                                                                   Xem chi tiết

Digi Me với hoạt động triển lãm online “Tôi và Nhựa” 

Nhằm nâng cao nhận thức trong việc giảm thiểu sử dụng vật liệu nhựa và lan tỏa 
những hình ảnh đẹp, câu chuyện hay, thông điệp ý nghĩa về ý thức bảo vệ môi 
trường khỏi rác thải nhựa, các bạn sinh viên UEF đang tham gia dự án 
Service-Learning Digi Me đã kết hợp cùng DNXH UFO ASIA tổ chức triển lãm 
online với chủ đề “Tôi và Nhựa”. Bên cạnh triển lảm là nhiều hoạt động đồng hành 
sôi nổi cũng do các bạn sinh viên tổ chức                                                       Xem chi tiết
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https://www.uef.edu.vn/servicelearning/hoi-thao-su-kien/chu-de-bien-doi-khi-hau-duoc-truyen-tai-sinh-dong-qua-buoi-workshop-hanh-dong-vi-khi-hau-13718
https://www.uef.edu.vn/servicelearning/hoi-thao-su-kien/mot-tieng-yen-tao-khong-gian-an-toan-de-chia-se-cho-cac-ban-tre-nha-uef-13911
https://www.uef.edu.vn/servicelearning/hoi-thao-su-kien/cuoc-thi-vong-tron-to-vong-tro-nho-13965
https://www.facebook.com/3re.Asia/posts/554718319315944


Dự án Sketchnote for Good:  
Ra đời sản phẩm đầu tiên

Dự án Sketchnote for Good, bắt đầu nhận tài liệu đầu tiên 
từ tổ chức The Elderly of Saigon (ESG) cuối tháng 11. Chỉ 
sau hai tuần, sáu thành viên của dự án đã hoàn thành sản 
phẩm Sketchnote mang tên “Người khắc chữ họa tình”.  Dự 
án được khởi xưởng bởi các bạn sinh viên UEF yêu thích  
hoạt động cộng động.
Xem chi tiết

"Digi Me" mang sức trẻ của sinh viên UEF 
đến với tỉnh Sóc Trăng

Trong  tháng 12, dự án "Digi Me - Sóc Trăng" đã hoàn 
thành buổi báo cáo bàn giao sản phẩm cho Trung tâm 
Dịch vụ Khoa học xã hội Sóc Trăng (SCSE). Khép lại 3 
tháng hoạt động của 9 bạn sinh viên UEF với nhiều nỗ 
lực, các bạn sinh viên UEF đã bàn giao cho đối tác Bộ 
nhận diện thương hiệu và Website tổ chức nhận được 
sự đánh giá tích cực từ đối tác.                         Xem chi tiết

Dự án Nụ cười em thơ - giai đoạn 3, 
tiếp tục chuyến hành trình ý nghĩa

Với những thành quả tích cực ở giai đoạn 1 và 2, dự án 
Nụ cười em thơ tiếp tục triển khai giai đoạn 3. Những 
hoạt động đầu tiên của dự án trong giai đoạn mới đã  
thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên 
UEF với mong muốn thông qua hoạt động phục vụ 
cộng đồng có thể trau dồi thêm nhiều kỹ năng và kinh 
nghiệm cần thiết. Trong tháng 12, dự án đã tiếp tục mở 
thêm đợt tuyển thành viên và chuẩn bị cho các hoạt 
động sôi nổi, thú vị bổ ích tiếp theo               Xem chi tiết

Symphony of Youth #3: 
Hài hòa trong mối quan hệ

TT. Kết nối cộng đồng UEF đã thực hiện thành công 3 
buổi tập huấn đầu tiên thuộc chuỗi chương trình tập 
huấn Kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên mang tên 
“Symphony of Youth” - Sym.01 - Đối phó với cảm xúc 
khó ưa. Dù trong bối cảnh online các bạn sinh viên vẫn 
có dịp thảo luận, tìm hiểu và khám phá những diệu kỳ 
của cảm xúc con người.                                      Xem chi tiết
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https://www.uef.edu.vn/servicelearning/du-an-cong-dong/san-pham-dau-tien-cua-du-an-sketchnote-for-good-13886
https://www.uef.edu.vn/servicelearning/du-an-cong-dong/nu-cuoi-em-tho-khoi-dong-giai-doan-3-tiep-tuc-chuyen-hanh-trinh-y-nghia-13714
https://www.facebook.com/servicelearninguef/posts/1272191193261776
https://www.uef.edu.vn/servicelearning/du-an-cong-dong/digi-me-mang-suc-tre-cua-sinh-vien-uef-den-voi-tinh-soc-trang-13779


Trong học kỳ IB (năm học 2021 - 2022), Bảy môn học gắn kết cộng đồng tiếp tục được triển khai góp phần khẳng định 
vai trò của TT.KNCĐ trong vai trò giữ sinh viên, giảng viên các tổ chức cộng đồng, DNXH. Qua đó lan tỏa tác động xã hội 
của các tổ chức thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn từ các giảng viên và sinh viên trường. Sinh viên UEF qua mỗi 
đợt thực hành cũng nhận được rất nhiều những bài học quý giá thông qua việc làm thật, trải nghiệm thật và hiểu hơn về 
trách nhiệm bản thân. Các đối tác tham gia trong học kỳ IB gồm: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thình 
(CED), Tổ chức Tình Thân Foundation, DNXH Kỹ Năng Sinh Tồn VN (SSVN), Trung tâm Kết nối Dịch vụ Khoa học xã hội Sóc 
Trăng (SCSE), Tổ chức Niềm Tin, Khu du lịch sinh thái Nakayoshi BR-VT, Dự án 3RE.Asia thuộc DNXH UFO Asia.
Xem chi tiết

Sinh viên đến tìm hiểu hoạt động của tổ chức Niềm Tin Mừng Giáng Sinh bằng Ngôn ngữ ký hiệu
(Sản phẩm Môn Truyền thông - Mạng xã hội)

Xem video clip
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https://www.uef.edu.vn/servicelearning/mon-hoc-gan-ket-cong-dong/lan-toa-gia-tri-tich-cuc-den-cong-dong-thong-qua-cac-mon-hoc-13771
https://www.facebook.com/watch/?v=634262287718059


Dự án Kết nối cộng đồng
   - Dự án Sketchnote for Good.
   - Dự án Nụ cười em thơ.
   - Dự án Digi Me với tổ chức Tình Thân.
   - Thực tập sinh Truyền thông - Sự kiện.
Môn học Kết nối cộng đồng:
   - Bàn giao kết quả đồ án với DNXH SSVN (Khoa CNTT).
   - Báo cáo hoạt động môn Truyền thông Mạng xã hội (Khoa QHCC-TT).
   - Báo cáo kết quả môn Dịch 1 (Khoa Tiếng Anh).
   - Báo cáo kết quả môn Quản trị chuỗi cung ứng trong kinh doanh dịch vụ du lịch (Khoa QTDL-KS).

Sự kiện Kết nối cộng đồng: Buổi Tổng kết các hoạt động kết nối cộng đồng: In the VUCA world

Em thấy rất vui khi được 
tham gia một chương trình 
rất tuyệt vời. Cảm ơn và xin 
chúc tất cả các anh chị nhà 
trường sẽ luôn có thêm 
những chương trình ý 
nghĩa như này nữa ạ. 
Love it<3

   Sau khi tham gia hoạt 
động, mình nhận ra khó 
khăn nhất với mình hiện 
tại chính là mình cần phải 
giải phóng khỏi sự kì 
vọng của bản thân, 
không yêu cầu người 
khác quá nhiều trong việc 
phải hiểu bản mình. Việc 
họ làm và cư xử là một 
mặt khác của vấn đề, bớt 
nhạy cảm quá và hãy đặt 
mình vào vị trí người 
khác. 

   Cám ơn Trung tâm vì đã 
tổ chức những hoạt động 
hữu ích này.

Em cảm thấy mình đã dần 
dần thoát ra khỏi vùng an 
toàn của mình trong quá 
trình hoạt động dự án. Dạo 
trước, em nghĩ mình là một 
người khá khó giao tiếp, khó 
trao đổi nhưng hiện tại em 
đã cãi thiện được rất nhiều. 
Tham gia dạy kèm cùng các 
nhỏ khiến em cảm thấy cuộc 
sống mình bận bịu một cách 
có ý nghĩa hơn, đặc biệt 
trong hoàn cảnh khó khăn vì 
dịch Covid.
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