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Nội Dung
Các hoạt động đã diễn ra:

Gần 30 trường tham dự Hội thảo “Mô hình
Service-Learning trong giáo dục đại học” tại UEF
Trung tâm Service-Learning UEF tiếp đón Trường Keuka
College (Hoa Kỳ)
Trung tâm Service-Learning gặp đại diện trường Đại học
Karlschochschule (Đức)
Dự án “Những chiếc lọ thông minh”:
- Một ngày cuối tuần của “Những chiếc lọ thông minh”
- Khác từ góc nhìn
- Dự án “Những chiếc lọ thông minh” đúc kết nhiều
bài học ý nghĩa
Mạng lưới lãnh đạo Service-Learning:
- Ra mắt mạng lưới
- Học cách yêu thương

Các hoạt động sắp ra mắt:

Dự án “Trang trí và gây quỹ làm dụng cụ học tập cho
trường mầm non xã hội Bình Triệu”
Dự án “Viết tin bài và làm video truyền thông cho tiệm
bánh Happy Sun”

www.uef.edu.vn/servicelearning

Góc chia sẻ: chia sẻ của các sinh viên đã tham gia hoạt
động Service-Learning
Các cơ hội Service-Learning:

Nhu cầu phân tích tài chính và tư vấn chiến lược cho
Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục người khiếm thính
(CED)
Nhu cầu truyền thông cho nhóm Niềm Tin
Thiết kế và marketing sản phẩm thủ công cho Trung tâm
khiếm thị Nhật Hồng
Nhu cầu tổ chức trại hè cho trẻ em của tổ chức Bạn trẻ
em đường phố (FFSC)
Nhu cầu sản xuất video clip của dự án “Phụ nữ khuyết
tật lên tiếng”
Nhu cầu xây lớp học của trường tiểu học Thanh Sơn
- Trà Vinh
Nhu cầu tổ chức hội chợ việc làm cho người khiếm thị
Nhu cầu tổ chức hội thảo “Đọc hiểu tin tức” cho sinh viên
UEF
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Các hoạt động đã diễn ra
CENTER OF SERVICE-LEARNING

Gần 30 trường tham dự Hội thảo "Mô hình
Service Learning trong giáo dục đại học" tại UEF
Ngày 29/9 vừa qua, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
(UEF) đã tổ chức thành công hội thảo về "Mô hình Service Learning trong giáo dục đại học" tại Hội trường lớn.
Sự kiện này có sự xuất hiện, chia sẻ của TS. Stephen Chan – Người
sáng lập, Giám đốc Trung tâm Service Learning Đại học Bách
Khoa HongKong, ông Đôn Tuấn Phương – Giám đốc Trung tâm
phát triển bền vững CSDS, ThS – Kiến trúc sư Phan Trần Kiều
Trang – Giám đốc Trung tâm Học cùng cộng đồng Đại học Kiến
trúc Đà Nẵng, Lãnh đạo Nhà trường, Trung tâm Service Learning,
đại diện của gần 30 trường đại học, cao đẳng trên cả nước cùng
đông đảo sinh viên UEF.
Xem chi tiết

TS. Stephan Chan - Giám đốc Trung tâm Service-Learning,
Đại học Bách khoa Hong Kong

Trung tâm Service-Learning UEF tiếp đón Trường
Keuka College (Hoa Kỳ)
Trong buổi thảo luận hợp tác, phía UEF ngoài Viện quốc tế
còn có sự tham dự của Trung tâm Service Learning. Được
biết, Keuka là trường đại học có lịch sử lâu đời và là một
trong những trường đại học đầu tiên áp dụng mô hình giáo
dục Service Learning ở Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, mô hình giáo
dục Service Learning cũng được xem là khá mới mẻ, UEF
cũng là một trong những trường đại học đầu tiên áp dụng
mô hình này.
Xem chi tiết

Trung tâm Service-Learning gặp đại diện trường
Đại học Karlschochschule (Đức)
Karlshochschule là một trường đại học phi lợi nhuận tại
thành phố Karlsruhe (Đức). Các ngành học của trường có
nhiều ngành tương đối giống với UEF như Quản trị, Kinh
doanh quốc tế, Quan hệ quốc tế, Truyền thông và sự kiện…
Bên cạnh đó có một số ngành học hướng đến cộng đồng
như Quản trị bền vững, Kinh doanh có trách nhiệm…

Xem chi tiết
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Các hoạt động đã diễn ra
CENTER OF SERVICE-LEARNING

Dự án “Những chiếc lọ thông minh”
Một ngày cuối tuần của "Những chiếc lọ thông minh"
Một buổi sáng cuối tuần, thông thường là dịp để nghỉ ngơi, đi chơi,
tìm nơi thư giãn với bạn bè và người thân. Nhưng với các bạn sinh
viên UEF đang tham gia dự án Service-Learning “Những chiếc lọ
thông minh” thì ngày cuối tuần lại là lúc các bạn có nhiều hoạt
động thật sôi nổi tại Trung tâm Bình An.
Xem chi tiết

"Những chiếc lọ thông minh", khác từ góc nhìn
“Từ bé đến giờ em sống như thế nào thì cứ sống thôi, cũng
không quan tâm lắm mình như thế nào. Rồi khi tham gia làm
việc nhóm chung với các bạn, xảy ra mâu thuẫn bạn góp ý em
thế này thế nọ, em mới về hỏi bạn thân của mình thì bạn bảo
em đúng là tính em thế này thế kia. Vậy là lần đầu tiên em nhìn
nhận ra bản thân mình như thế nào”.
Xem chi tiết

Dự án “Những chiếc lọ thông minh” đúc kết nhiều bài học
giá trị
Sáng ngày 24/11 vừa qua, các bạn sinh viên UEF tham gia dự
án Service-Learning “Những chiếc lọ thông minh” đã tổ chức
buổi lễ tổng kết cho các em học sinh tại Trung tâm xã hội Bình
An. Đây là buổi hoạt động thứ 10 trong chuỗi các buổi học về
kỹ năng tài chính nhằm ôn lại kiến thức, tạo cơ hội để các em
được vui chơi và tuyên dương những bạn nhỏ chăm chỉ trong
quá trình học tập.

Xem chi tiết

Mạng lưới lãnh đạo Service-Learning
Ra mắt “Mạng lưới lãnh đạo Service-Learning”
Cùng với mạng lưới, các lãnh đạo Service-Learning trẻ,
những bạn sinh viên UEF tiên phong này được kỳ vọng
sẽ cho ra mắt nhiều dự án cộng đồng do chính các bạn
khởi xướng nhằm góp phần lan tỏa các giá trị phục vụ
cộng đồng thông qua hoạt động học thuật.
Xem chi tiết

Học cách yêu thương
“Quản lý cảm xúc” là một hoạt động trong chuỗi
tập huấn gồm 6 buổi học chuyên đề được xây
dựng giúp các bạn sinh viên Mạng lưới lãnh đạo
Service-Learning hiểu được cách nuôi dưỡng tư
duy tích cực, hiểu biết về cảm xúc của bản thân,
quản lý cảm xúc của mình.
Xem chi tiết

www.uef.edu.vn/servicelearning

3

Các hoạt động sắp diễn ra
CENTER OF SERVICE-LEARNING

Trang trí và gây quỹ làm dụng cụ học tập cho
Trường mầm non xã hội - Trung tâm Bình Triệu
Sinh viên UEF được tập huấn và định hướng để có thể làm
việc cùng với sinh viên Đại học Kiến trúc TP HCM thuộc
chương trình Art for Kids của Quỹ Học bổng Huỳnh Tấn
Phát để trang trí sân chơi và làm dụng cụ học tập cho trẻ
em thuộc trường mầm non xã hội Bình Triệu - trực thuộc
Trung tâm Bình Triệu (tổ chức Bạn Trẻ Em Đường Phố FFSC).
Xem chi tiết

Dự án “Viết tin bài và làm video truyền thông cho
tiễm bánh Happy Sun”

Sinh viên học phần Tin - Viết tin của khoa TT - CNTT đăng
ký vào dự án UEF viết tin bài và sản xuất video truyền
thông cho Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng. Chủ đề của tin
bài liên quan đến cuộc sống, nghị lực vươn lên, khả năng
làm việc của người khiếm thị, cũng như các hoạt động tạo
việc làm cho người khiếm thị tại Trung tâm như tiệm bánh
Happy Sun, sản xuất nước đóng chai, phòng massage.
Xem chi tiết
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Góc chia sẻ
CENTER OF SERVICE-LEARNING

BÙI KHẮC HÒA
Viện đạo tào quốc tế
Ngành: Quản trị kinh doanh
Sinh viên tham gia dự án “Những chiếc lọ thông minh”

“Để thuyết phục người khác, cần đặt mình vào
hoàn cảnh của người đó và dùng ngôn ngữ thật
đơn giản, dễ hiểu”.

PHAN LÊ CẨM TIÊN
Khoa: Kinh tế
Ngành: Kinh doanh quốc tế
Sinh viên tham gia dự án “Những chiếc lọ thông minh”

“Bằng cách chơi trò "Quy tắc 6 chiếc lọ", rất
nhiều trẻ đã nhận ra tầm quan trọng của "giáo
dục", "tiết kiệm", "đầu tư". ”

PHẠM PHƯƠNG QUỲNH
Khoa: Truyền thông - Công nghệ thông tin
Ngành: Quan hệ công chúng
Sinh viên tham gia “Mạng lưới lãnh đạo Service-Learning”

"Bài học “Khám phá bản thân” giúp em
nhận ra mình chưa thật sự hiểu rõ chính
mình. Đồng thời cũng nhận ra những ưu
điểm, nhược điểm của em đã có sự thay đổi
qua thời gian, điều này làm cho em có động
lực hoàn thiện và phát triển bản thân, biết
chấp nhận và dung hòa hơn là chối bỏ
những điểm yếu của mình."

NGÔ BÍCH DU
Khoa: Kinh tế
Ngành: Kinh doanh quốc tế
Sinh viên thma gia “Mạng lưới lãnh đạo Service-Learning”

“Là người có những cảm xúc hơi thất thường,
nhưng giờ em đã áp dụng các bài học để quản
lý cảm xúc của mình thật hiệu quả”

Xem thêm các chia sẻ của sinh viên tại đây
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Các cơ hội Service-Learning mới
CENTER OF SERVICE-LEARNING

Nhu cầu phân tích tài chính và tư vấn chiến lược cho Trung
tâm Nghiên cứu và Giáo dục người khiếm thính (CED)
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) là doanh
nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam do người khiếm thính thành lập và
phục vụ vì người khiếm thính. Qua 7 năm hoạt động với đa dạng dịch vụ
nhưng chưa xác định được trọng tâm đồng thời có sự sụt giảm về thu
nhập, do đó CED rất cần được tư vấn phân tích về tài chính và chiến lược
hoạt động nhằm phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Xem chi tiết

Nhu cầu truyền thông cho nhóm Niềm Tin
Nhóm Niềm Tin hoạt động phi lợi nhuận từ tháng 09/2015 với
các hoạt động là hỗ trợ phụ huynh chăm sóc trẻ khuyết tật và
trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức hỗ trợ về giáo dục cho trẻ
em bị ảnh hưởng rối loạn não bộ, khiếm thính, down, bại não.
Nhóm hiện đã có Fanpage, trang web và đang cần người
quản lý để cập nhật tin bài về các hoạt động của nhóm.
Xem chi tiết

Thiết kế và marketing sản phẩm thủ công cho Trung
tâm khiếm thị Nhật Hồng
Một trong các hoạt động nghề của Trung tâm khiếm thị Nhật
Hồng là làm đồ thủ công, mỹ nghệ (xâu hạt cườm, tranh giấy
cuộn...), và các em chứng tỏ được kỹ năng rất khéo léo trong
công việc này. Tuy nhiên, các sản phẩm (thường là đi theo lối
mòn như bức tranh vũ nữ, xâu hạt cườm thành hình cây, hoa...)
không bán tốt trên thị trường do đồ vật và mẫu mã chưa có
thiết kế tốt, chưa đáp ứng thị hiếu khách.
Xem chi tiết

Nhu cầu tổ chức trại hè cho trẻ em của tổ chức
Bạn trẻ em đường phố (FFSC)
Ngoài hoạt động dạy học, FFSC cũng cung cấp các kỹ
năng xã hội cho các em, đặc biệt là các em lớp 5 sẽ ra trường.
Vào dịp hè, FFSC tổ chức cho các em lớp 5 có một kỳ trại hè ở
biển để các em gắn kết, giao lưu với nhau và ghi dấu kỷ niệm
trước khi ra trường. Chương trình cũng lồng ghép các hoạt
động tập huấn kỹ năng khác cho trẻ. Năm 2019, FFSC sẽ tổ
chức trại hè cho 77 em học sinh lớp 5. FFSC thiếu nhân lực và
nguồn lực để thực hiện hoạt động này nên cần hỗ trợ về
nhân sự lẫn tài chính.
Xem chi tiết
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Các cơ hội Service-Learning mới
CENTER OF SERVICE-LEARNING

Nhu cầu sản xuất video clip của dự án “Phụ nữ
khuyết tật lên tiếng”
Hiện nay, Việt Nam có rất ít thông tin về mức độ và bản chất
của bạo lực gia đình đối với phụ nữ khuyết tật. Điều này dẫn
đến tình trạng bạo lực với nhóm phụ nữ khuyết tật gia tăng
và không được can thiệp. Các tổ chức hội đoàn phụ nữ
không có thông tin để có thể hỗ trợ những phụ nữ này. Dự
án nhằm xây dựng 1 video clip nhận diện các hình thức bạo
lực gia đình cản trở phụ nữ khuyết tật tham gia đầy đủ các
hoạt động xã hội, từ đó giúp xã hội chung tay giải quyết vấn
đề này.
Xem chi tiết

Nhu cầu xây lớp học cho trường tiểu học Thanh Sơn - Trà Vinh
Trường tiểu học Thanh Sơn, Huyện Trà Cú, Tình Trà Vinh hiện là trường học chính quy cho các em học sinh, đa số là dân tộc
Khmer nghèo. Trường có hơn 10 lớp học đã xuống cấp, 2 phòng tạm và cơ sở vật chất không đáp ứng việc học 2 ca/ngày nên
một lớp sĩ số thường gần 50 em, vượt quy định chung (35 em/lớp). Trường rất cần hỗ trợ để thêm lớp học cho các em để giảm
sĩ sổ lớp và giảm tải cho giáo viên. Vì các em học sinh thuộc vùng sâu vùng xa nên ít có cơ hội được hướng dẫn thêm các kỹ
năng xã hội khác như tiếng Anh, chăm sóc vệ sinh cá nhân, giáo dục giới tính. Do đó ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất,
trường cũng cần có thêm hỗ trợ về kỹ năng cho học sinh.
Xem chi tiết

Nhu cầu tổ chức hội chợ việc làm cho người khiếm thị
Trung tâm Nhật Hồng định hướng tạo việc làm cho các em khiếm thị để các
em sống độc lập. Trung tâm đã có tài trợ để tổ chức một hội chợ kết nối
người khiếm thị và doanh nghiệp nhưng không có đủ nhân lực để lên kế
hoạch và tổ chức, do đó cần sự hỗ trợ thêm.

Xem chi tiết

Nhu cầu tổ chức hội thảo “Đọc hiểu tin tức” cho sinh viên UEF
Media for non-protfit là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh
vực truyền thông và báo chí nhằm hỗ trợ về lĩnh vực này cho các tổ chức
xã hội và phi lợi nhuận địa phương đang thiếu hụt chuyên môn, nguồn
lực và nhân lực hỗ trợ cho công tác này. Dự án Media Literary - thuộc
Media for non-profit - hiện cần hỗ trợ để tổ chức buổi hội thảo “Đọc hiểu
tin tức” cho sinh viên UEF.
Xem chi tiết

Xem thêm các cơ hội Service-Learning
- Nhu cầu dạy kỹ năng tài chính cho trẻ khiếm thính
- Sản xuất video hướng dẫn giao tiếp với người khiếm thính
- Nhu cầu phổ biến phương pháp "Làm Cha Mẹ tích cực"
- Dạy tiếng Anh cho trẻ em Trường tình thương Tân Sơn Nhì
- Tổ chức sự kiện và gây quỹ cho Trường khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh
- Hỗ trợ phát triển kinh doanh cho Doanh nghiệp xã hội của cộng đồng LGBT
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Thông tin liên hệ
CENTER OF SERVICE-LEARNING

Trung tâm Service-Learning, Đại học Kinh tế - Tài chính
Địa chỉ: 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 5422 6666 - Ext: 030
Email: servicelearning@uef.edu.vn
Website: https://www.uef.edu.vn/servicelearning
Facebook: https://www.facebook.com/servicelearninguef/
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