
TẬP HUẤN “TRUY TÌM SINH THÁI” DÀNH CHO TẬP HUẤN VIÊN HƯỚNG ĐẾN LỐI SỐNG SINH THÁI 

TRONG THANH NIÊN VIỆT NAM 

Trong 4 ngày từ 28 - 31/07/2016 tại Cẩm Thanh - Hội An - Quảng Nam, Trung tâm Phát triển Sáng kiến 

Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức chương trình tập huấn “Truy tìm sinh thái – Finding Eco” – khóa 

thứ 3 nằm trong chuỗi sự kiện cùng tên nhằm mang đến cho các Tập huấn viên tương lai cơ hội tiếp cận 

với kiến thức, phương pháp và trải nghiệm thực tế về lối sống sinh thái theo một hình thức mới. 

Chương trình tập huấn “Truy tìm sinh thái” dành riêng cho Tập huấn viên tiềm năng được tổ chức nhằm 

thúc đẩy vai trò của lối sống sinh thái trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu như sử dụng hiệu 

quả tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, xóa 

đói giảm nghèo và phúc lợi xã hội. Trong suốt khóa tập huấn, các phương pháp học thực tiễn và đa dạng 

sẽ được áp dụng để giới thiệu tới học viên các chủ đề khác nhau của Lối sống sinh thái và các phương 

pháp lồng ghép chủ đề này vào hoạt động, dự án của tổ chức... 

Mục đích cuối cùng của chương trình chính là phát triển lối sống sinh thái trong bối cảnh toàn cầu hóa 

hiện nay và tạo nên một mạng lưới Tập huấn viên trở thành những sứ giả hành động để lan tỏa lối sống 

này đến cộng đồng của mình. 

Trung tâm C&E hiện đang trong quá trình tiếp nhận và tuyển chọn những ứng viên tiềm năng là đại diện 

từ các cơ quan/tổ chức, các cán bộ/ giáo viên/ sinh viên xuất sắc và năng động trong các hoạt động 

ngoại khóa và hoạt động cộng đồng. Vậy Ban tổ chức kính mong lãnh đạo các cơ quan/tổ chức/đơn 

vị/trường Đại học tạo điều kiện và giới thiệu các cá nhân, đại diện có đầy đủ năng lực và tố chất cùng 

tham gia và đóng góp thành công cho chương trình.  

1. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: từ 28 – 31/7/2016 

- Địa điểm: Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam  

- Thành phần tham dự: 25 tập huấn viên tiềm năng  

2. Đối tượng tham dự  

- Là thanh niên trong độ tuổi từ 22 đến 28 tuổi  

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

đồng  

- Có mối quan tâm đến vấn đề môi trường, sinh thái, phát triển bền vững.  

- Có tiềm năng thúc đẩy và phát triển các kết quả thu được từ khóa tập huấn tại cơ quan, tổ chức cử đi.  

- Cam kết áp dụng kiến thức và phương pháp của khóa tập huấn cho các hoạt động tại địa phương mình 

trong tương lai  

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

3. Chi phí tham gia  



Toàn bộ chi phí tham gia tập huấn của học viên bao gồm chi phí đi lại, ăn ở và tài liệu sẽ được Ban tổ 

chức chi trả. Học viên sẽ tự chi trả các chi phí nằm ngoài nội dung và hoạt động của chương trình. Các 

học viên tham gia khóa học sẽ đặt cọc 500,000 VNĐ để đảm bảo sự tham gia của mình trong chương 

trình. Số tiền này sẽ được hoàn lại vào ngày đầu tiên của khóa tập huấn.  

4. Cách thức ứng tuyển  

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

 Sơ yếu lí lịch (CV)  

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

 Thư giới thiệu của người hướng dẫn/quản lý trực tiếp (Recommendation letter)** theo mẫu của 

chương trình tải tại link sau: https://goo.gl/Vxd9EL  

Về địa chỉ email: ce.center.office@gmail.com trước 23h59’ Thứ 5, ngày 30 tháng 6 năm 2016. 

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.  

 

** Theo mẫu đính kèm. Mỗi tổ chức có thể đề cử nhiều ứng viên, tuy nhiên Ban tổ chức sẽ chọn ra 1 

ứng viên phù hợp nhất để tham gia chương trình.  

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Ms. Ngô Thị Phương Thảo SĐT: +84 976 077 014 Email: 

ce.center.office@gmail.com  

Khóa tập huấn được tổ chức bởi Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) nằm 

trong khuôn khổ dự án “Hợp tác hỗ trợ và phát triển giáo dục không chính thức và không chính quy 

nhằm vận động lối sống sinh thái, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu tại các trường đại học Việt 

Nam” do Viện nghiên cứu Rosa Luxemburg Văn phòng Đông Nam Á phối hợp thực hiện tại Việt Nam. 
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