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PHẦN 1: THÔNG TIN DỰ ÁN  
Bối cảnh 

Chúng ta đang sống trong một thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển nơi mà con người làm việc, 

giao tiếp các mối quan hệ xã hội, nhận các dịch vụ công và tư đều có thể thực hiện trực tuyến. Sự thiếu 

hụt về kỹ năng kỹ thuật số sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công việc và chất lượng cuộc sống. Thiếu hụt 

nghề nghiệp cũng dẫn đên hàng lọt các suy giảm về nhiều mặt như sức khỏe, thu nhập thấp và tăng 

nguy cơ bị chệnh ra khỏi xã hội. Giải quyết quyền bất bình đẳng sẽ làm cho xã hội công bằng hơn và 

nền kinh tế thêm phần phát triển.  

Chú ý vào mục tiêu chính là phát triển bền vững từ đó đạt được 8 mục tiêu về:” Thúc đẩy mục tiêu tăng 

trưởng bền vững; tổng quát và bền vững; tạo việc làm hiệu qủa và đầy đủ công việc cho mọi người.’’ 

có đề cập cụ thể tới thanh thiếu niên với các rào cản xã hội.  

Mục tiêu của chúng tôi về sự hợp tác này gắn liền với mục tiêu chính của ET 2020 “Thúc đẩy công 

bằng, gắn kết xã hội và quyền của công dân- những người tham gia dự án sẽ tham gia các hoạt động 

qua các chương trình qua đó phát triển kỹ năng của bản thân, đặc biệt là trong xây dựng sự tự tin, cải 

thiện thái độ, hành vi và nâng cao các kỹ năng cơ bản như giao tiêp, làm việc nhóm,..vv” Với tác động 

dự kiến đến người điều hành và nhân viên trong các tổ chức và tổ chức phi chính phủ, chúng tôi kỳ 

vọng những người điều hành đó có thể cung cấp đào tạo và hỗ trợ tốt hơn cho thanh thiếu niên trong 

tương lai 



                       
      

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mục đích của chúng tôi  

Những người bỏ học sớm hoặc không có đủ điều kiện kinh tế để đăng ký các khóa học chuyê môn 

không thể được tiếp cận với các khóa học nâng cao kỹ năng CNTT-TT và máy tính. Mặt khác, ở các 

thành phố lớn, sự phân chia kỹ thuật số, kinh tế, xã hội ngày càng phát triển.  

Do đó, người trẻ có ít cơ hội cải thiện kỹ năng cho bản thân, họ không có kiến thức để kiếm được một 

công việc tốt và sẽ bị loai trù khỏi xã hội.  

Tại sao lại là kỹ năng kỹ thuật số 

Trong cuốn sách Đọc sáng để đổi mới giáo dục, sự hiểu biết về kỹ thuật số đặc biệt được coi là một 

cách hiệu quả cho người trẻ để phát triển những năng lực ở thể kỷ 21. Trong mối quan hệ với sự hiểu 

biết về CNTT và kỹ năng tin học nhất là trong khi nên kinh tế chuyển số hóa. Theo HÀNH TRÌNH 

CHUYỂN HÓA GIÁO DỤC QUA CÔNG NGHỆ, mỗi nhà giáo dục phải có kỹ năng công nghệ toàn 

diện, bởi vì khi máy tính và các công nghệ liên quan đang dần thay đổi và phát triển, các nhà giáo dục 

phải tiếp tục phấn đấu để có thể làm tốt công việc của họ 

Vấn đề 

Các tổ chức phi chính phủ và hiệp hội các thanh niên là những tổ chức cân bằng tốt hơn sự thâm hụt 

giáo dục vì họ nhanh hơn trong việc thích ứng với nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, để đạt được mục đích, 

họ cần có đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản để hỗ trợ người trẻ trong quá trình học tập, hiểu được 

nhu cầu cụ thể của họ và sở hữu các công cụ và kỹ năng phù hợp để nâng cao trình độ CNTT- TT của 

thanh thiếu niên. Với mục tiêu đó, học cần có khả năng phát triển và tích hợp phát triển các dự án và 

tìm ra các phương pháp để tạo ra cộng đồng thanh niên am hiểu về kỹ thuật số hòa nhập.   

Trong khi thành lập tổ chức, các đối tác đã liệt kê những điều sau đây là những mục cần thiết: 

- Hiểu được các yếu tố chính của năng lực kỹ thuật số 

- Làm thế nào để đưa chúng vào các hoạt động giáo dục không chính quy 

- Làm thế nào để kiểm tra các khán giả trẻ có đạt được chúng không 

- Những gì được sử dụng để hỗ trợ cho việc đánh giá. 

 

Tổ chức 

Các thành viên quyết định bắt đầu thành lập tổ chức này, để có được ý tưởng chính xác hơn về những 

kỹ thuật có thể sử dụng để thúc đẩy kỹ năng kỹ thuật số và CNTT- TT cho thanh niên, đặc biệt với một 

vào nơi trên thế giới có sự chênh lệnh lớn giữa khu vực nông thôn và thành phố, một số nới sẽ được 

chọn cho dự án. Đặc biệt hơn, họ muốn hiểu những gì các nhà giáo dục làm để hỗ trợ người trẻ trong 

việc phát triển kỹ năng số của họ trong nhiều lĩnh vực hoạt động. Các thành viên đã được chọn đều có 

mục đích riêng cho mỗi châu lục dựa trên sự sẵn có của các khả năng đào tạo học tập trong hoặc ngoài 

giáo dục không chính thống.  

Dự án 

Tổ chức gồm 6 thành viên đến từ 4 châu lục với những nền tảng và chuyên môn khác nhau, tất cả đều 

tích cực hỗ trợ cho nhũng người trẻ gặp khó khăn nhưng họ cần nhiều kỹ năng và công cụ hơn để khắc 

phục tình trạng thiếu hỗ trợ từ trung tâm.  

Dự án đóng góp vào sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của các tổ chức phi chính phủ và thanh niên 

ở các nước thành viên tham gia, từ đó mang lại cho họ khả năng nâng cao kỹ năng về CNTT-TT và khả 



                       
      

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

năng hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình học tập các kỹ năng CNTT-TT cơ bản. 

Tổ chức thanh thiếu niên và tổ chức phi chính phủ thiếu hụt kỹ thuật nhưng họ làm việc trong môi 

trường chuyên cung cấp hỗ trợ cho các thanh niên khó khăn và đào tạo họ qua các chương tình giáo 

học không chính quy.  

Trong quá trình xây dựng kinh nghiệm chặt chẽ này , họ sẵn sàng:  

 Nâng cao khả năng và năng lực của nhà giáo dục để bồi dưỡng kỹ năng CNTT- TT bằng việc 

giáo dục không chính quy cho những người trẻ gặp khó khăn 

 Nghiên cứu và chọn lựa phương pháp, công cụ và tài nguyên giáo dục được kiểm nhiệm tại 

Châu Âu để có thể chia sẻ và điều chỉnh với địa phương với kinh phí và hỗ trợ nhỏ nhất 

 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các hạng mục với các tổ chức tham gia và các nhà giáo dục của 

họ.  

 Tìm khả năng mới để thêm vào các kỹ năng và phương pháp trong việc tiêu thụ và hướng tới 

những dịch vụ tốt hơn cho khách hàng  

Thành phần chính  

Sự đổi mới chính của dự án là sự hợp thành của các thành viên và những sự tiếp cận tới các mạng xã 

hội, phát triển năng lực kỹ thuật số và tạo cách tiếp cận giáo dục không chính quy. Tổ chức sẽ tận dụng 

năng lực kỹ thuật của 6 thành viên cung cấp để tạo ra các phương pháp, công cụ và nguồn lực giáo dục 

có thể dễ dàng sử dụng cho nhiều bên tham gia,  

Xem xét tầm quan trọng của CNTT-TT trên thị trường thế giới và cơ hội kết nối việc làm, nâng cao kỹ 

thuật CNTT-TT và kỹ năng kỹ thuật số là mục tiêu phổ biến trên toàn thế giới. Do đó, sáng kiến dựa 

trên gốc rễ này có thể là bước đệm cải tiến của tương lai để cải tiến việc tiếp thu. 

Các chủ đề phát triển  

Những thành viên tham gia với sự hỗ trợ từ các giảng viên chuyên ngành sẽ cải thiện kỹ năng và sự 

hiểu biết về những chủ đề như giáo dục không chính quy, kỹ năng kỹ thuật số và CNTT-TT, cách giúp 

người trẻ bằng các công cụ số và để thúc đẩy thanh viên và các thành viên bản địa tham gia nhiều hơn 

vào cuộc trao đổi. 

Sự đổi mới của dự án dựa trên việc kết hợp các công cụ và mặt hàng khác nhau từ các hình thức khác 

nhau của Châu Âu và các bên tham gia.  

VIỆC SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC TẬP LỚN, đặc biệt giúp tăng động lực cho các thành viên từ đó 

giúp họ ghi nhớ kiến thức dễ hơn, khuyến khích tư duy phản biện và đưa ra các lợi ích từ sự đa dạng 

của kiến thức và kinh nghiệm 

MÔ HÌNH CẠNH TRANH CHO LAO ĐỘNG THANH NIÊN LÀM VIỆC QUỐC TẾ được sử dụng 

như một mô hình lấy cảm hứng về các kỹ năng mà các nhà giáo dục nên có để hoạt động hiệu quả hơn 

trong xã hội 

CƠ CẤU CẠNH TRANH SỐ DÀNH CHO NHÀ GIÁO DỤC sẽ hướng dẫn các đối tác tạo ra các tài 

liệu và công cụ mà NHÀ GIÁO DỤC có thể sử dụng để tìm hiểu và kiểm tra mức độ lưu loát trong 

công việc 

CƠ CẤU CẠNH TRANH KỸ SỐ CHO CÔNG DÂN 

- Đối tác sẽ sử dụng tám cấp độ thành thạo đã được giải mã để cho các nhà giáo dục tại của mỗi thành 

viên những kỹ năng người trẻ có thể phát triển và có một ý tưởng chung và vững chắc về những công 

cụ và thiết bị nafo có thể dùng 



                       
      

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CƠ CHẾ THAM GIA 
Các nhân viên làm việc trong các tổ chức tham gia (cả Châu Âu và ngoài Châu Âu) sẽ nâng cao kỹ 

năng và năng lực quản lý, tổ chức và nhận thức về văn hóa, trong tất cả các hoạt động và cuộc họp 

chung. Họ cũng được tìm hiểu thêm về các kỹ năng CNTT-TT và phát triển năng lực kỹ thuật số và cả 

tiến sẽ được chuyển gioa cho tất cả các lĩnh vực tổ chức khác.  

CÁC NHÀ GIÁO DỤC TỪ CÁC TỔ CHỨC CỦA ĐỐI TÁC 

22 nhà giáo dục tham gia vào lĩnh vực di chuyển (Zimbabwe + Nepal) đều là những đơn vị sẽ phát triển 

nhiều kỹ năng hơn vì họ sẽ tham gia tích cực vào quá trình học tập và tiếp xúc nhiều với cách làm việc 

trong môi trường đa văn hóa. Bằng các quy trình hợp tác, họ sẽ nâng cao năng lực trong kỹ thuật giáo 

dục không chính quy, các công cụ quản lí dự án để lập kế hoạch cho các hoạt động địa phương tốt hơn, 

thu hút và hỗ trợ thanh niên phát triển các kỹ năng chính và kỹ thuật số nói riêng.  

Các nhà giáo dục không tham gia cũng sẽ có những thuận lợi vì họ sẽ học hỏi từ các đồng nghiệp được 

đào tạo, đọc kết quả đầu ra của dự án bằng cách áp dụng các phương pháp giáo dục mới. 

NGƯỜI TRẺ TRONG CÁC CỘNG ĐỒNG ĐỐI TÁC 

Họ là một nhóm đối tượng gián tiếp của dự án nhưng vẫn có những lợi ích thông qua các kỹ năng của 

các nhà giáo dục được đào tạo kỹ càng. Họ được hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ và sự giáo dục kỹ 

lưỡng. Các thành viên quyết định không để thanh thiêu niên tham ra hoạt động di chuyển của dự án, do 

sự hạn chế đi lại và trên hết là rào cản về ngôn ngữ. Những người trẻ tuổi sẽ được tham gia các hoạt 

động địa phương, vì các thành viên sẽ thực hành các kỹ năng vào sinh hoạt, cũng như các hoạt độNG 

thường ngày.  

Sự hợp tác sẽ tác động đến người trẻ và cộng đồng của họ thông qua các dịch vụ do các đối tác cũng 

cấp và thông tin tốt hơn được lưu hành trong quá trình thực hiện dự án. Ngoài ra họ được phép nhận hỗ 

trợ để tạo nên một cộng đồng an toàn và đóng góp vào việc phân bổ các nguồn lực tốt hơn.  

 



 
      

                                                                                                                                 
 

PHẦN 2 NĂNG LỰC KỸ 

THUẬT SỐ 

 

Kỹ năng kỹ thuật số 

Sống trong một thế giới mà công nghệ số đang ngày càng phát triển, với sự ảnh hưởng lớn đến hoạt độgn 

sinh hoạt hàng ngày nên các nhà giáo dục cần đảm bảo rằng người học cần trang bị kiến thức, kỹ năng và 

thái độ cần thiết để hòa nhập vào xã hội chuyển đổi số. 

tổng quan về năng lực này “năng lực kỹ thuật số là một trong tám năng lực chính và liên quan đến 



 
      

                                                                                                                                 
 

việc sự dụng một cách chắc chắn và chặt chẽ toàn bộ các công nghệ kỹ thuật số cho thông tin, truyền 

thông và giải quyết vấn đề cơ bản trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Điều này nghe có vẻ đơn giản 

vơi snhieeuf người trong chúng ta nhưng theo Bảng điểm chương tình Kỹ thuật số 2015 thì 49% 

dân số Châu Âu không đủ khả năng về kỹ năng về kỹ thuật số, bao gồm 22% dân số không sử dụng 

mạng 

Như đã đề cập, năng lực kỹ thuật số và tất cả các kiến thức liên quan hiện nay, hơn hết là điều cần 

thiết trong thói quen hàng ngày của chúng ta. Làm việc, học tập, giao tiếp xã hội là một vài khía 

cạnh trong cuộc sống của chúng ta, nơi năng lực và kỹ năng kỹ thuật số trở nên cần thiết. Đặc biệt 

đối với giáo dục, việc nắm rõ năng lực của bản thân và sự cần thiết năng lực thôi là chưa đủ mà ta 

cần phải có kiến thức và kỹ năng để phát triển chúng.   

Một thực tế không thể phủ nhận là trẻ em và thanh thiếu niên ham học hỏi hơn so với người lớn. Do 

đó, giống như bất kỳ djang kiến thức nào khác, năng lực kỹ thuật số cũng nên bắt đầu từ khi còn 

nhỏ. Chắc chắn các quyết định nên được đưa ra dựa trên các nghiên cứu đã làm ở mọi cấp độ, ví dụ 

về các loại công nghệ và lượng thời gian dành cho chúng. “Cung cấp cho các nhà giáo dục đủ năng 

lực kỹ thuật số là yếu tó then chốt: nghiên cứu TALIS mới nhất của OECD (2013) cho thấy 18% 

giảng viên và nhà giáo dục cảm thấy họ cần phát triển nhiều hơn về các kỹ năng CNTT-TT để giảng 

dạy và 16% nói cần sử dụng các công nghệ mới trong nới làm việc”   

Theo UNESCO, “kỹ năng kỹ thuạt số được định nghĩa là một loạt các khả năng sử dụng các thiết bị 

kỹ thuạt số, ứng dụng truyền thông và mạng để truy cập và quản lý thông tin”. Những người có kỹ 

năng kỹ thuật số cơ bản có thể tạo và chia sẻ nội dung kỹ thuật số, giao tiếp, coojgn tác và giải quyết 

các vấn đề trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Họ cũng sử dụng các thiết bị kỹ thuật số và các 

ứng dụng trực tuyến ở mức độ cơ bản được nhiều người coi là một thành phần quan trọng của của 

bộ kỹ năng đọc viết mới trong kỹ nguyên kỹ thuật số. Ngoài ra còn có các kỹ năng số nâng cao bao 

gồm việc sự dụng công nghệ kỹ thuật số để trao đổi cá các cách thức chuyển đổi, chẳng hajn như 

các ngành nghề trong lĩnh vực CNTT-TT 

Dựa trên khuôn khổ về kỹ thuật số dược phát triển ở Vương Quốc Anh và nhằm hỗ trợ người trưởng 

thành phát triểm những kiến thức kỹ thuật số cơ bản của họ, các kỹ năng kỹ thuật số cần thiết nhất là:  

 Kỹ năng nền tảng- sử dụng thiết bị và ứng dụng 

 Giao tiếp 

 Xử lí thông tin và nội dung 

 Giao dịch 

 Giải quyết vấn đề 

 Trực tuyến an toàn và hợp pháp  

Các kỹ năng CNTT-TT được định nghĩa là “các kỹ năng cần thiết để sử dụng các chức năng cơ bản 

của công nghệ thông tin và truyền thông để truy xuất, sản xuát trình bày và trao đổi thông tin, giao 

tiếp và tham gia vào các mạng cộng tác thông qua internet” 

 

 

Một số kỹ năng CNTT-TT cơ bản được coi là bao gồm:  

 Quản lí và thiết lập email 

 Nghiên cứu trực tuyến 

 Quản lí truyền thông và xã hội 



 
      

                                                                                                                                 
 

 Giao dịch trực tuyến 

 Quản lí dữ liệu và tư vấn 

 Kỹ thuật văn phòng 

 Sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng 

 Xử lý văn bản 

 Các kỹ năng CNTT-TT khác như: Quản lý lịch, Tổ chức, Ý tưởng tin nhắn, Quản lí 

thời gian, phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn, khoa học máy tính, lập trình máy tính,.. 

 

 

Tại sao chúng ta cần hành động? 

- Đại dịch Covid 19 dẫn đến sự thay đổi chưa từng có là học trực tuyến và các 

công nghệ kỹ thuật số 

- Việc tuy cập vào mạng internet thay đổi đáng kể. Trên khắp Châu Âu từ 

74% các hộ gia đình có khoản thu thấp nhất tăng lên 97% số hộ có khoản thu 

cao.  

- Hơn 1/5 thanh niên Châu Âu không đạt trình độ cơ bản về kỹ năng kỹ thuật 

số  



 
      

                                                                                                                                 
 

- Chỉ 39% giáo viên ở Châu Âu sử dụng kỹ thuật số thành thạo trong việc 

giảng dạy hàng ngày 

- Gần như 60% phản hồi về việc mở rộng tham vấn về kế hoạch đào tạo hoạt 

các hoạt dộng kỹ thuật số rằng họ không được hướng dẫn về việc học tập 

trực tuyến  

- 95% phản hồi cho rằng đại dịch covid tạo ra một cú ngoặt về việc sử dụng 

công nghệ vào giáo dục và đào tạo 

- 62% phản hồi rằng họ được cải thiện kỹ năng kỹ thuật số trong quá trình 

khủng hoảng. Hơn 50% phản hồi rằng kế hoạch đó năng cao các kỹ năng kỹ 

thuật số của họ 

Source:https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-

docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf 

 

Chiến lược thanh niên Châu Âu 

Chiến lược Thanh niên Châu Âu là khuôn khổ hợp tác chính sách Thanh niên cho Châu Âu cho giai 

đoạn 2019-2027. Hợp tác thanh niên Châu Âu sẽ tận dụng tối đa tiền năng của chính sách thanh 

niên. Nó thúc đẩy họ tham gia vào đời sống dân chủ; cũng như hỗ trợ người dân và xã hội và nhằm 

mục đích đảm bảo rằng tất cả những người trẻ tuổi có các nguồn lực cần thiết để tham gia vào xã 

hội” 

Mười một mục tiêu Thanh niên Châu Âu đã được quyết định và phát triển theo Chiến lược Thanh 

niên của Liên minh châu Âu liên quan đến các lĩnh vực cụ thể được kết nối với nhau và gắn liền tới 

đời sống của mọi người. Họ hướng đến việc chỉ ra những thách thức và đưa ra những kết quả cần thu 

được. Mục tiêu cuối cùng của chiến lược là hình thành tầm nhìn truyền cảm hứng cho những người 

trẻ tuổi có sự tiến bộ trong xã hội. Đồng thời đem lại các giá trị của EE bao gồm nền tảng của các 

mục tiêu sau:  

1. Kết nối thanh niên với Châu Âu 

2. Bình đẳng giới 

3. Xã hội hòa nhập 

4. Thông tin và xây dựng đối thoại 

5. Sức khỏe tinh thần và thể chất  

6. Thanh niên nông thôn tiến lên phía trước 

7. Công việc chất lượng 

8. Chất lượng đào tạo 

9. Không gian và sự tham dự của tất cả các thành viên 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf


 
      

                                                                                                                                 
 

10. Châu Âu xanh bền vững 

11. Tổ chức Thanh niên và Chương trình Châu Âu 

Chiến lược Thanh niên Châu Âu được phát triển và tiến triển xoay quanh 3 trụ cột chính chỉ ra các 

hoạt động sẽ được quyết điịnh, tổ chức và thực hiện để thúc đẩy 11 mục tiêu của Thanh niên Châu 

Âu. Đó là: Tương tác, Kết nối và Trao quyền. Dựa trên các lĩnh vực này, tài liệu cho Đầu ra đặt chất 

lượng 1 sẽ được thu thập và đánh giá nhằm xác định và xây dựng mô hình năng lực cần thiết cho việc 

giáo dục thanh niên và người lao động về kỹ năng kỹ thuật số. 

“Với sự tham gia Chiến lược Thanh niên Châu âu hướng tới sự tham gia có ý nghĩa về mặt dân sự, 

kinh tế, xã hội, văn hóa và chính trị của những người trẻ tuổi” 

Các quốc gia Thành viên và Ủy ban Châu Âu được mời để 

 Trau dồi lối suy nghi dân chủ và truyền cảm hứng cho những người trẻ chấp 

nhận tham gia vào các quá trình dân chủ, bất kể họ đang hoạt động trong lĩnh 

vực nào 

 Tập hợp những người trẻ tuổi và các tổ chức khác của công tác thanh niên để 

thiết lập các hính sách và khuôn khổ liên quan đến cuộc sống của họ  

 Thúc đẩy nâng cao sự đại diện và sự tham gia của thanh biên ở nhiều cấp độ 

 Thúc đẩy Đối thoại Thanh niên Châu Âu để làm nổi bật sự đa dạng và tôn 

trọng 

 Truyền bá giáo dục công dân và các chiến lược học tập để đạt được sự phát 

triển năng lực trong lĩnh vực quốc tịch 

 Hỗ trợ tham gia vào các cơ hội học tập bằng cách nâng cao nhận thức 

 Khám phá các lựa chọn mới nổi trong các hình thức tập và tham gia thay thế  

Tương tự, người lao động và nhà giáo dục thanh niên phải hướng tới việc khuyến khích và thúc đẩy 

sự tham gia của tất cả thanh niên vào quá trình học tập, thu hút và hỗ trợ người trẻ, tổ chức thanh niên 

và các tổ chức khác vào các hoạt động chuyên biệt ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia, cũng như 

tiếp thu nhiều ý kiến của người trẻ để đưa ra quyết định, thúc đẩy sự phát triển năng lực công dân, 

xem xét và ủng hộ việc nâng cao và thay đổi các hình thức dân chủ tham gia như: các công cụ kỹ 

thuật số 

Giới trẻ ở Châu Âu ngày càng kết nối nhiều hơn. Kết nối, mở rộng quan hệ và trao đổi kinh nghiệm 

là quan torjgn cho sự đoàn kết và phát triển trong tương lai của Liên minh Châu Âu. Sự kết nối này 

và sự phát triển trong tương lai của Liên minh Châu Âu. Nó được thúc đẩy tốt nhất thông qua các 

hình thức di chuyển khác nhau 

Các quốc gia thành viên và Ủy ban Châu Âu được mời để:  

 Cung cấp các cơ hội di chuyển xuyên biên giới cho các thanh niên thông qua 

các hoạt động thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác đặc biệt là với những người trẻ 

có hoàn cảnh khó khăn 

 Thúc đẩy các chức năng (ví dụ; Tiếp cận các chương trình hoặc công cụ hoặc 

tổ chức) có theerthu hút sự tham gia của thanh thiếu niên 



 
      

                                                                                                                                 
 

 Thu hút những người trẻ tuổi và các tổ chức liên quan trong các hoạt động như 

thiết kế, thực hành và đánh giá các chương trình hoặc dự án phục vụ các mục 

tiêu 

 Nhận biết và nâng cao bất cứ khi nào có thể, các kỹ năng và năng lực mà người 

trẻ đạt được thông qua việc đào tạo không chính quy và không chính thống. 

Đề cao sự đoàn kết và kết nối lẫn nhau, các nhân viên và nhà giáo dục thanh niên cần cung cấp cho 

người học cơ hội di chuyển xuyên biên giới với sự hỗ trợ trong phạm vi sắp xếp cùng khả năng tiếp 

cận các chương trình hợp lực và tài trợ của Châu Âu, những cách để tìm và chia sẻ các phương pháp 

hay nhất cũng như xác nhận công việc và các kỹ năng, năng lực đạt được thông qua học tập không 

chính thức và không chính quy 

Việc trao quyền cho những người trẻ tuổi đồng nghĩa với việc khuyến khích học tự chủ cuộc sống. 

Ngày này, những người trẻ trên khắp Châu Âu đang đối mặt với những thách thức da dạng và công 

việc của họ đóng vai trò như một chất xúc tác đểtrao quyền” 

Các quốc gia thành viên Châu Âu được mời:  

 Tạo và thúc đẩy Chương trình làm việc của thanh niên Châu Âu để đặt ra các 

tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng công việc của thanh niên 

 Thúc đẩy sự tiến bộ của thanh niên một cách chuyên nghiệp thông qua xây 

dựng chính sách, đào tạo, khuôn khổ pháp lý, phân bổ nguồn lực,.. 

 Công nhận và trang bị cho các tổ chức thanh niên những kỹ năng và kiến 

thức cần thiết để họ hòa nhập xã hội và phát triển việc làm 

 Thiết lập các điểm hoặc nơi thanh niên có thể nhận thông báo về công việc, 

năng lực, các vấn đề liên quan đến đào tạo 

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của dự án DIG IN là trao quyền cho những người trẻ tuổi 

trong việc đạt được hoặc nâng cao các kỹ năng kỹ thuật số. Các nhà giáo dục và nhân viên của công 

tác thanh niên sẽ tham gia vào hoạt động này cần được cung cấp đào tạo giá dục. Nếu là lĩnh mực 

mới,  cần trao quyền và thúc đẩy quá trình học tập cho các học viên trẻ. 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 

 

 

Về chiến lược Thanh niên Châu Âu, một nền tảng chuyên biệt đã được phát triển. “Nền tảng Chiến 

lược Thanh niên Châu Âu tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý có sự tham gia và điều phối của 

việc thực hiện chiến lược. nền tảng này cũng nhằm mục đích xây dựng cơ sở cho một cuộc đối thoại 

công dân thường xuyên, nhằm trao cho cấc bên liên quan vai trò lớn hơn trong sự phối hợp để thực 

hiện chiến lược và mang lại cơ hội trao đổi thông tin về các hoạt động và kết quả. 

Cuôc họp dành riêng sẽ được tổ chức bởi Ủy ban Châu Âu ở một số địa điểm tiếp cận nhiều người 

trẻ tuổi, những người muốn được biết về các chủ đề mà đại diện của các tổ chức Châu Âu cung cấp. 

Cơ quan quốc gia của Erasmus+ và Quân đoàn Đoàn kết Châu Âu, các tổ chức thanh viên và csc bên 

liên quan khác cũng như địa phương và chính quyền khu vực. Những cuộc họp này sẽ là cơ hội tuyệt 

vời cho các nhà giáo dục thanh niên kết nối và chia sẻ kiến thức vè nền tảng đặc biệt này và việc sử 

dụng nó cùng với các chủ đề khác liên quan đến các kỹ năng và năng lực kỹ thuật số có thể phát sinh. 

Có vẻ như việc chuẩn bị, nghiên cứu và đào tạo sẽ là điều quan trọng đối với các nhà giáo dục trước 

khi họ bắt đầu triển khai các hoạt động với thanh thiếu niên, nền tảng nói trên và các công cụ kỹ thuật 

số khác sẽ có sẵn cho cả nhà giáo dục và người học để làm việc; điều đó tương tự như áp dụng cho 

kiến thức thu được từ các cuộc họp và các nguồn khác. Một ví dụ điển hình về kiến thức này là các 

phương pháp hay nhất thường được các thành viên chia sẻ và được phát triểm nhằm mục đích giáo 

dục cho giới trẻ 

Khuôn khổ năng lực kỹ thuật số cho công dân 

Khung năng lực kỹ thuật số Châu Âu còn được gọi là DigComp, cũng cấp một công cụ để cải thiện 

năng lực kỹ thuật số của công dân. Ngày nay, trở thành kỹ thuật số có nghĩa là mọi người cần phải 

có năng lực trong tất cả các lĩnh vực của DigComp 

 

DigComp 2.0 xác định các thành phần chính của năng lực kỹ thuật số trong 5 lĩnh vực có thể tóm tắt 

như sau: 

1) Kiến thức về thông tin và dữ liệu: Để trình bày rõ nhu cầu thông tin, để xác định vị trí và truy xuất 

dữ liệu, thông tin và các nội dung kỹ thuật số. Để đánh giá mức độ liên quan của nguồn và nội dung 

của chúng. Lưu trữ, quản lý và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số 

2) Giao tiếp và hợp tác: tương tác, giao tiếp và hợp tác thông qua các công nghệ kỹ thuật số đồng thời 

nhận thức được sự đa dạng về văn hóa và thế hệ. Tham gia vào xã hội thông qua các dịch vụ kỹ thuật 

số công cộng, tư nhân và quyền công dân. Để quản lý danh tính và danh tiếng kỹ thuật số 

3) Sáng tạo nội dung số: Để tạo và chỉnh sửa nội dung kỹ thuật số; Để cải thiện và tích hợp thông tin 

và nội dung vào khối kiến thức hiện có đồng thời hiểu được cách thức áp dụng bản quyền và giấy 

phép. Để biết cách đưa ra các chỉ dẫn dễ hiểu cho một hệ thống máy tính 

4) An toàn: Để bảo vệ thiết bị, nội dung, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường kỹ thuật 

số. Để bảo vệ sức khỏe thể chất và tâm lý, đồng thời nhận thức về công nghệ kỹ thuật số vì lợi ích xã 

hội và hòa nhập xã hội. Nhận thức về tác động môi trường của công nghệ kỹ thuật số và việc sử dụng 

chúng. 



 
      

                                                                                                                                 
 

5) Giải quyết vấn đề: Để xác định nhu cầu và vấn đề đồng thời giải quyết các vấn đề, các tình huống 

trong môi trường kỹ thuật số. Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để đổi mới quy trình và sản phẩm. Để 

luôn cập nhập sự phát triển kỹ thuật số. 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId

=8203  

 

Báo cáo có tên DigComp 2.0 trình bày danh sách cập nhập của 21 năng lực (còn được gọi là mô hình 

tham chiếu khái niệm) trong khi tám cấp độ thành thạo và ví dụ sử dụng có thể được tìm thấy trong 

DigComp 2.1. Khung Năng lực kỹ thuật số Châu Âu dành cho Công dân (DigComp) đã được Ủy ban 

Châu Âu phát triển nhằm mục đích hiểu rõ hơn về nang lực này và các bước cần thực hiện cho tất cả 

công dân Châu Âu. Nó được chia thành 5 lĩnh vực gồm 21 năng lực 

1: Mô hình tham chiếu khái niệm DigComp 

Lĩnh vực năng lực 

khía cạnh 1 Lĩnh vực năng lực khía cạnh 2 

1. Hiểu biết về thông 

tin dữ li 

1.1 Duyệt, tìm kiến và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số. Để nêu rõ nhu 

cầu thông tin, tìm kiến dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường kỹ thuật số, truy 

cập và điều hướng chúng. Từ đố tạ và cập nhật các chiến lược tìm kiếm cá nhân 

 
1.2 Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số 

Phân tích, so sánh, phản biện đánh giá uy tính, chính xác các nguồn dữ liệu, thông tin 

và các nội dung số. Phân tích và diễn giải, đánh giá một cách nghiêm túc dữ liệu, thông 

tin và nội dung kỹ thuật số 

 
1.3 Quản lí dữ liệu, thông tin và nội dung số 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8203
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8203
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework


 
      

                                                                                                                                 
 

Lĩnh vực năng lực 

khía cạnh 1 Lĩnh vực năng lực khía cạnh 2 

Để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường kỹ 

thuật số. Để tổ chức và xử lý chúng trong một môi trường có cấu trúc 

2. Giao tiếp và cộng 

tác 

2.1 Tương tác thông qua công nghệ kỹ thuật số 

Tương tác thông qua nhiều loại công nghệ kỹ thuật số và hiểu các phương tiện giao 

tiếp kỹ thuật số thích hợp cho một bối cảnh nhất định 

 
2.2 Chia sẽ thông qua các công nghệ kỹ thuật số 

Để chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ thuật số với những người khác thông qua 

các công nghệ kỹ thuật số phù hợp. Đóng vai trò trung gian, biết về các phương pháp 

tham chiếu và phân bổ 

 
2.3 Tham gia vào quyền công dân thông qua công nghệ kỹ thuật số 

Tham gia vào xã hội thông qua việc sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số công và tư. Để tìm 

kiếm cơ hội tự trao quyền công dân có dự tham gia của cộng đồng thông qua các công 

nghệ kỹ thuật số phù hợp.  

 
2.4 Hợp tác thông qua các công nghệ kỹ thuật số 

Sử dụng các công cụ và công nghệ kỹ thuật số cho các quy trình hợp tác, đồng xây 

dựng và đồng sáng tạo tài nguyên và kiến thức

 
2.5 Quy tắc 

Nhận thức được các chuẩn mực và bí quyết hành vi trong khi sủ dụng công nghệ kỹ 

thuật số và tương tác trong môi trường kỹ thuật số. Để điều chỉnh các chiến lược truyền 

thông cho phù hợp với các đối tượng cụ thể và nhận thức được sự đa dạng về văn hóa 

và thế hệ trong môi trường kỹ thuật số.  

 
2.6 Quản lý danh tính kỹ thuật số 

To create and manage one or multiple digital identities, to be able to protect one's own 

reputation, to deal with the data that one produces through several digital tools, 

environments and services. 

Để tạo và quản lý một hoặc nhiều danh tính kỹ thuật số, để có thể bảo vệ danh tiếng 

của chính mình, xử lý dữ liệu mà người tạo ra thông qua một số công cụ, môi trường 

và dịch vụ kỹ thuật số 

3.Sáng tạo nội dung 

kỹ thuật số 

3.1 Sáng tạo nội dung kỹ thuật số  

Sáng tạo và điều chỉnh nội dung kỹ thuật số với một định dạng khác để thể hiện bản 

thân thông qua các phương tiện kỹ thuật số 

 
3.2 Tích hợp và xây dựng lại nội dung kỹ thuật số 

Sửa đổi, tinh chỉnh, cải thiện, hợp nhất thông tin và nội dung hiện có để tạo ra kiến 

thức mới nguyên bản nhưng phù hợp 

 
3.3 Bản quyền và giấy phép 

Hiểu về bản quyền và giấy phép áp dụng cho các dữ liệu, thông tin và nội dung kỹ 

thuật số 

 
3. 4 Lập trình 



 
      

                                                                                                                                 
 

Lĩnh vực năng lực 

khía cạnh 1 Lĩnh vực năng lực khía cạnh 2 

Lên kế hoạch và phát triển một chuỗi các hướng dẫn dễ hiểu về cấu trúc của hệ thống 

máy tính để giải quyết các vấn đề nhất định hoặc một nhiệm vụ cụ thể 

4. Safety 4.1 Bảo vệ thiết bị 

Để bảo vệ các thiết bị và nội dung kỹ thuật số, đồng thời hiểu các rủi ro và mối đe dọa 

trong môi trường kỹ thuật số. Để biết về các biện pháp an toàn và bảo mật cũng như 

quan tâm đến độ tin cậy và quyền riêng tư 

 
4.2 Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư 

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường kỹ thuật số. Để hiểu 

cách sử dụng và chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân trong khi có thể bảo vệ bản thân 

và những người khác khỏi thiệt hại. Để hiểu rằng các dịch vụ kỹ thuật số dử dụng 

‘’Chính sách bảo mật” để thông báo cách dữ liệu cá nhận được sử dụng.  

 
4.3 Bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc 

Để có thể tránh các rủi ro về sức khỏe và các mối đe dọa đến sức khỏe thể chất và tâm 

lý sử dụng các công nghệ kỹ thuật số. Để có thể bảo vệ bản thân và những người khác 

khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra trong môi trường kỹ thuật số (ví dụ: bắt nạt trên 

mạng), Nhận thức về công nghệ kỹ thuật số vì lợi ích xã hội và hòa nhập xã hội  

 
4.4 Bảo vệ môi trường 

Nhận thức về tác động môi trường của công nghệ kỹ thuật số và việc sử dụng chúng. 

5.  

Giải quyết vấn đề  

5.1 Giải quyết những vấn đề công nghệ 

Để xác định các vấn đề kỹ thuật khi vận hành thiết bị và sử dụng môi trường ỹ thuật số 

và giải quyết chúng (từ xử lý sự cố đến giải quyết các vấn đề phức tạp hơn) 

 
5.2 Các định nhu vầu và đáp ứng công nghệ 

Để đánh giá nhu cầu và xác định, đánh giá, lựa chọn và sử dụng các công cụ kỹ thuật 

số và các đáp ứng công nghệ khả thi để giải quyết chúng. Dể điều chỉnh và tùy chỉnh 

môi trường kỹ thuật số theo nhu cầu cá nhận (ví dujL khả năng tiếp cận) 

 
5.3 Sử dụng công nghệ số một cách sáng tạo 

Sử dụng các công cụ và công nghệ kỹ thuật số đẻ tạo ra tri thức và đổi mới các quy 

trình và sản phẩm. tham gia cá nhận và tập thể vào quá trình xử lý nhận thức để hiểu 

và giải quyết các vấn đề khái niệm và tình huống ván đề trong môi trường kỹ thuật số 

 
5.4 Xác định khoảng cách năng lực kỹ thuật số. 

Để hiểu năng lực kỹ thuật số của chính một người cần được cải thiện hoặc cập nhập. 

Để có thể hỗ trợ người khác phát triển kỹ năng phát triển năng lực kỹ thuật số của họ, 

Để tìm kiến cơ hội phát triển bản thân và luôn cập nhập sự phát triển công nghệ kỹ 

thuật 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

 

Khuôn khổ Châu Âu về năng lực kỹ thuật số của các nhà giáo dục  

Đã có rất nhiều cuộc nghiên cứu tìm hiểu và khảo sát để phát triể năng lực kỹ thuật số ở Châu Âu. 

Không chỉ thực hiện với người học với tư cách là nhóm mục tiêu mà còn cho các nhà giáo dục trong 

lĩnh vực đó. Thông qua các nghiên cứu thực hiện tốt theo khuôn khổ, năng lực, bằng cấp,.. sẽ xuất 

hiện dưới dạng kết quả cho thấy nghiên cứu hoặc hành động tiếp theo. Một trong những kết quả đó 

là Khuôn khổ Châu Âu về năng lực kỹ thuật số của nhà giáo dục (DigCompEdu). Bằng cách 

cung cấp một hệ quy chiếu chung, nó có khả năng thức đẩy năng lực kỹ thuật số của công dân và thúc 

đẩy đổi ới trong giáo dục.  

Các nổ lực tập trung vào việc giải quyết nhu cầu của các nhà giáo dục về năng lực kỹ thuật số cụ thể 

để họ có thể tận dụng các công nghệ kỹ thuật số hiện có và mới nổi trong lĩnh vực giáo dục. 

Khuôn khổ Châu Âu hướng tới các nhà giáo dục ở tất cả các cấp học, cả đào tạo phổ thông, đào tạo 

dạy nghề, thậm chí cả giáo dục đặc biệt và giáo dục không chính quy. Mục đích nhằm thu thập thông 

tin từ nhiều quốc gia Thành viên nhất có thể, và đặc biệt là từ những nước có liên quan, bản thân các 

tổ chức giáo dục và các nhà đào tạo coong lạp và tư thục cũng sẽ là những người tiếp nhận khuôn khổ 

“Khuôn khổ Châu Âu về năng lực kỹ thuật số của các nhà giáo dục (DigCompEdu) là một khuôn 

khổ khoa học hợp lý mô tả nhưng ý nghĩa của việc các nhà giáo dục có đủ năng lực kỹ thuật số’’. Nó 

giúp định hướng chính sách và có thể trực tiếp thích ứng để thực hiện các công cụ và các chươn trình 

đào tọa của khu vực và quốc gia. Ngoài ra, nó cung cấp ngôn ngữ phổ biến và sự tiếp cận chung là 

cách tốt giúp những cuộc đối thoại và trao đổi xuyên biên giới 

Sự phổ biến của các thiết bị kỹ thuật số và nhiệm vụ giúp người học trang bị các kỹ năng kỹ thuật số 

đòi hỏi các nhà giáo dục phải phát triển năng lực kỹ thuật số của riêng họ. Ở cấp độ quốc tế và trong 

các quốc gia, một số khuôn khổ công cụ tự đánh giá và các chương trình đào tạo được phát triển để 

mô tả các khía cạnh của năng lực kỹ thuật số cho các nhà giáo dục và giúp họ đánh giá năng lực, xác 

định nhu cầu giáo dục cần thiết và mục tiêu đào tạo. 

Các nhà giáo dục trước hết là các công dân, họ cũng là những người cần được trang bị ky năng kỹ 

thuật số để họ có thể hội nhập vào xã hội. Đối với nghề nghiệp cá nhân của họ trong xã hội. các nhag 

giáo dục được coi là những tấm gương quan trọng cho người học. Đây là lý do tại sao việc chứng 

minh năng lực cho người học và truyền lại kiến thức lý thuyết, thực tiễn cho họ lại quan trọng. Cần 

lưu ý rằng trên hết các nhà giáo dục là những người hỗ trợ người học. Ưu tiên chính của họ là giảng 

dạy và hoạt động, vì vậy DigCompEdu, ngoài các năng lực kỹ thuật số chung cho họa động thường 

ngày còn mô tả các năng lực kỹ thuật số dành riêng cho nhà giáo dục để phục vụ công việc của họ. 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

 

DIGCOMPEDU AREAS AND SCOPE 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

 

Lĩnh vực 1: Tham gia chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ kỹ thuật số cho giao tiếp, hợp tác và phát 

triển kỹ năng bản thân  

Lĩnh vực 2:Nguồn cũng ứng tài nguyên kỹ thuật số , tức là tạo và chia sẻ nguồn cung kỹ thuật số. 

Lĩnh vực 3: Giảng dạy và học tập bằng cách quản lí và điều phối việc sử dụng công nghệ kỹ thuật 

số vào giảng dạy và học tập  

Lĩnh vực 4: Đánh giá, đạt được bằng cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số và các chiến lược để tăng 

cường   

Lĩnh vực 5: Quyền của người học sử dựng các công nghệ kỹ thuật số để tăng cường khả năng hòa 

nhập cá nhân hóa và sự tham gia tích cực của người học 

Lĩnh vực 6: Tạo điều kiện thuận lợi cho cho phép người học có thể sáng tạo một cách có trách nhiệm 

các công nghệ kỹ thuật số cho thông tin, giao tiếp, sáng tạo nội dung, hạnh phúc và giải quyết vấn đề 

 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu


 
      

                                                                                                                                 
 

 

Phân tích thêm 

01 Cam kết chuyên nghiệp 
Các lĩnh vực bao gồm:  

1) Truyền thông tổ chức – sử dụng công nghệ để tăng cường giao tiếp với người học, phụ 

huynh,các bên thứ ba và đóng góp vào việc phát triển và cải thiện các chiến lược truyền 

thông của tổ chức  

2) Cộng tác chuyên môn – việc sự dụng các công nghệ kỹ thuật số để tham gia cộng tác 

với các nhà giáo dục khác, chia sẻ và trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời hợp 

tác đổi mới thực hành sư phạm 

3) Thực hành phản ánh – phản ánh cá nhân và tập thể về đánh giá quan trọng và sự phát 

triển tích cực của thực hành sư phạm kỹ thuật số của riêng một người và của cộng đồng 

giáo dục của một người 

4) Phát triển nghề nghiệp liên tục kỹ thuật số (CPD) – việc sử dụng các nguồn và tài 

nguyên kỹ thuật số để phát triển nghề nghiệp liên tục 

Tài nguyên kỹ thuật số 

Các nhà giáo dục hiện đang phải đối mặt với vô số tài nguyên giáo dục kỹ thuật số mà họ có thể sử 

dụng để giảng dạy. Một trong những năng lực chính mà bất ký nhà giáo dục nào cũng cần phát triển 

đó là hiểu rõ sự đa dạng này, để xác định một cách hiệu quả các nguồn lực phù hợp nhất với mục tiêu 

học tập, nhóm người học và phong cách giảng dạy, tài liệu phong phú, thiết lập kết nối để đổi mới, 

bổ sung và phát huy các nguồn tài nguyên kỹ thuật số để hỗ trợ việc giảng dạy. Đồng thời họ cần 

nhận thức dược cách sử dụng và quản lý mội dung số một cách có trách nhiệm. Họ phải tôn trọng các 

quy tắc bản quyền khi sử dụng, sửa đổi, chia sẻ tài nguyên và quản lý nội dung dữ liệu nhạy cảm, 

chẳng hạn như bài kiểm tra kỹ thuật số hoặc điểm của người học  

1) .  



 
      

                                                                                                                                 
 

Lĩnh vực này bao gồm  

1) Lựa chọn nguồn tài nguồn kỹ thuật số – để xác định, đánh giá và lựa chọn nguồn tài 

nguyên kỹ thuật số cho việc giảng dạy, học tập và xem xét các mục tiêu học tập cụ thể, 

bối cảnh, phương pháp tiếp cận sư phạm và nhóm người học, lập kế hoạch sử dụng 

2) Tạo và sửa đổi các tài nguyên kỹ thuật số– việc sửa đổi và tiến bộ trên các tài nguyên 

hiện được cấp phép công khai và các tài nguyên khác. Để tạo hoặc đồng tạo các tài 

nguyên giáo dục kỹ thuật số mới. Xem xét các mục tiêu học tập cụ thể, bối cảnh, cách 

tiếp cận giáo dục và nhóm những người học, khi thiết kế các tài nguyên kỹ thuật số và 

lập kế hoạch sử dụng chúng 

3) Quản lí, bảo vệ và chia sẻ tài nguyên kỹ thuật số – việc tổ chức và cung cấp nội dung 

kỹ thuật số cho người học, phụ huynh và các nhà giáo dục khác, cùng với việc bảo vệ 

hiệu quả nội dung kỹ thuậy số nhạy cảm. Đó là tôn trọng và áp dụng chính xác các luật 

bản quyền, hiểu các sử dụng và sáng tạo ra các giấy phép mở và các tài nguyên giáo 

dục mở bao gồm việc ghi nhớ tác giả.   

03 Giảng dạy và học tập 

Lĩnh vục này bao gồm:  

1) Giảng dạy- lên kế hoạch và thực hiện các thiết bị và tài nguyên kỹ thuật số trong quá 

trình giảng dạy, để nâng cao hiệu quả của các can thiệp giảng dạy. Giảng dạy cũng 

giống như quản lý và điều phối chiến lược và trải nhiệm với sự phát triển hình thức 

mới và phương pháp sư phạm mới để giảng dạy. 

2) Hướng dẫn -    Việc sử dụng cách công nghệ kỹ thuật số và các dịch vụ để nâng cao 

sự tương tác với người học cá nhận và tập thể trong và ngoài buổi học. Các công nghệ 

kỹ thuật số thường được sử dụng để đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời và có mục 

tiêu. Thử nghiệm với các biểu mẫu và định dạng mới cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ. 

3) Sự hợp tác học tập – Việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để thúc đẩy và tăng cường 

sự hợp tác của người học. Người học phải được tạo điều kiện để ử dụng các công nghệ 

kỹ thuật số như một phần của bài tập hợp tác, như một phương tiện để tăng cường giao 

tiếp, coojgn tác và tạo tri thức.  

4) Học tập tự điều chỉnh –  việc sử dụng của công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ người học 

tập tự điều chỉnh, tức là cho phép người học lên kế hoạch, theo dõi và phản ánh về quá 

trình học tập của mình, cung cấp bằng chứng về sự tiến bố, chia sẻ hiểu biết sâu sắc và 

đưa ra các giải pháp sáng tạo  

 

04 Đánh giá  

Lĩnh vực này gồm:  

1) Các chiến lược đánh giá – việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để đánh giá hình 

thành và tổng kết. Sự đa dạng và phù hơp của các hình thức và phương pháp đánh giá 

được nang cao  

2) Phân tích bằng chứng –để tạo ra lựa chọn, phân tích phê bình và giải thích bằng chứng 

kỹ thuật số về hoạt động, hiệu suất và sự tiến bộ của người học, để cung cấp thông tin 

cho việc dạy và học  



 
      

                                                                                                                                 
 

3) Phản hồi và lập kế hoạch – việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để cung cấp phản 

hồi có mục tiêu và kịp thời cho người học, sự thích ứng của các chiến lược giảng dạy 

và cung cấp hỗ trợ có mục tiêu, dựa trên bằng chứng được tạo ra bởi các công nghệ kỹ 

thuật số được sử dụng khả năng hiểu của người học và phụ huynh bằng chứng được 

cũng cấp bởi công nghệ kỹ thuật số và sử dụng nó để nó quyết định  

4) 05 Quyền của người học  

Lĩnh vực này bao gồm  

1) Khả năng tiếp cận và hòa nhập– Để đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên 

và hoạt động học tập bao gồm những người có nhu cầu đặc biệt, xem xét và đáp ứng 

các kỳ vọng, khả năng, cách sử dụng và quan niệm sai lầm (kỹ thuật số) của người học, 

cũng như bối cảnh, thể chất hoặc nhận thức những hạn chế đối với việc sử dụng công 

nghệ kỹ thuật số.  

2) Khác biệt hóa và cá nhân hóa – Việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để giải quyết 

các nhu cầu cần thiết của người học bằng cách cho phép họ vượt bậc bằng nhiều mức 

độ, tốc độ đồng thời tuân chỉ theo việc học tập cá nhân 

3) Tích cực thu hút người học-  Việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để thúc đẩy sự 

tham gia của người học và tích cực sáng tạo của người học với một chủ đề. Công nghệ 

kỹ thuật số trong các chiến lược sư phạm được sử dụng để thúc đẩy kỹ năng chuyển 

đổi, tư duy sâu sắc cùng khả năng diễn đạt sáng tạo của người học. Học với bối cảnh 

mới trong thế giới thực , để người học tăng cường sự tham gia tích cực 

06 Tạo điều kiện cho năng lực kỹ thuật số của người học 

Lĩnh vực này gồm:  

1) Sự hiểu biết về thông tin và phương tiện truyền thông –Sự kết hợp của các hoạt 

động học tạp, bài tập và đánh giá yêu cầu người học trình bày rõ nhu cầu, thông tin, và 

tài nguyên cần thiết trong môi trường kỹ thuật số; tổ chức, xử lí, phân tích và giải thích 

thông tin; và so sánh, đánh giá quan trọng về uy tín và độ tin cậy của thông tin và các 

nguồn. 

2) Giao tiếp và cộng tác kỹ thuật – sự kết hợp của các hoạt động học tập, bài tập và 

đánh giá yêu cầu người học sử dụng công nghệ kỹ thuật số để giao tiếp, cộng tác và sự 

tham gia của người dân một cách hiệu quả và có trách nhiệm.  

3) Sáng tạo nội dung ký thuật số – việc kết hợp các hoạt động học tập, bài tập, đánh giá 

yêu cầu người học thể hiện bản thân thông qua các phương tiện kỹ thuật số, đòng thời 

sửa đổi và tạo nội dung kỹ thuật số ở các định dạng khác nhau, Người học được dạy 

cách bản quyền và giấy phép áp dụng cho nội dụng kỹ thuật số,  cách tham khảo các 

nguồn và giấy phép thuộc tính  

4) Sử dụng có trách nhiệm – các biện pháp cần để đảm bảo thể chất và tâm lý xã hội 

của người học khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Người học được trao quyền để quản 

lý rủi ro và sử dụng công nghệ kỹ thuật số một cách an toàn và có trách nhiệm.  

5) Giải quyết vấn đề kỹ thuật số – Việc kết hợp các hoạt động học tập, bài tập, đánh giá 

yêu cầu người xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc chuyển giao kiến thức công 

nghệ một cách sáng tạo cho các tình huống mới. 



 
      

                                                                                                                                 
 

 

CÁC CẠNH TRANH GIỮA DIGCOMPEDU VÀ CÁC KẾT NỐI 

 (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu) 

Trọng tâm của Lĩnh vực tham gia chuyên nghiệp là năng lực kỹ thuật số của các nhà giáo dục thể 

hiện ở khả năng sử dụng công nghệ kỹ thuật số không chỉ để nang cao khả năng giảng dạy mà còn 

cho các tương tác nghề nghiệp của họ với đồng nghiệp, người học, phụ huynh và các bên quan tâm 

khác, để phát triển nghề nghiệp cá nhân của họ và những tập thể tốt không ngừng đổi mới vê tổ chức 

và nghề dạy học.  

Các nhà giáo dục hiện đang đối mặt với vô số Tài nguyên Giáo dục Kỹ thuật số mà họ có thể sử 

dụng để giảng dạy Một trong những năng lực chính mà bất kỳ nhà giáo dục nào cũng cần phát triển 

là hiểu rõ sự đa dạng này, để xác định hiệu quả các nguồn lực phù hợp nhất với mục tiêu học tập, 

nhóm và phong cách giảng dạy của họ, tài liệu phong phú, thiết lập kết nối để đổi mới, bổ sung và 

phát huy các nguồn tài nguyên kỹ thuật số để hỗ trợ việc giảng dạy. Đồng thời, họ cần nhận thức 

được cách sử dụng và quản lí nội dung số một cách có trách nhiệm. Họ phải tôn trọng các quy tá bản 

quyền, sửa đổi và chia sẽ tài nguyên cũng như bảo vệ dư liệu mật, chẳng hạn như bài kiểm tra kỹ 

thuật số hoặc điểm của người học.  

Công nghệ kỹ thuật số có thể nâng cao và cải thiện các chiến lược Dạy và học bởi nhiều cách khác 

nhau. Tuy nhiên, bất kỳ chiến lược hoặc phương pháp sư phạm nào được chọn năng lực kỹ thuật số 

cụ thể của nhà giáo dục nằm ở việc điều phối hiệu quả việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong các 

giai đoạn và bối cảnh khác nhau của quá trình học tập 

Đánh giá có thể là một động lực hoặc là một nút thắt để đổi mới giáo trong giáo dục. Khi tích hợp 

các công nghẹ kỹ thuật số vào học tập và giảng dạy, chúng ta phải xem xét cách thức các công nghệ 

kỹ thuật số có thể nâng cao các chiến lược đánh giá hiện có. Đồng thời, nhà giáo dục cũng phải xem 

xét cách chúng có thể được sử dụng để tạo ra hoặc tạo điều kiện cho các phương pháp đánh giá đổi 

mới. Các nhà giáo dục có năng lực về kỹ thuật số phải có khả năng sử dụng các công nghệ ỹ thuật số 

trong quá trình đánh giá với hai mục tiêu đó. Hơn nữa, việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong giáo 

dục cho dù để đánh giá học tập, hành chính hay các mục đích khác, dẫn đến nhiều loại dữ iệu có sắn 

về hành vi học tập của mỗi người học, Việc phân tích và giải thích dữ liệu này và sử dụng nó để đưa 

ra quyết định ngày càng trở nên quan trọng hơn- được bổ sung bởi việc phân tích các bằng chứng 

thông thường về hành vi của người học. Đồng thời công nghệ kỹ thuật số có thể góp phần theo dõi 

trực tiếp sự tiến bộ của người học, tạo điều kiện phẩn hồi và cho phép các nhà giáo dục đánh giá và 

điều chỉnh các chiến lược dịch của họ  

Một trong những điểm mạnh chính của công nghệ kỹ thuật số trong giáo dục là tiềm năng của chùn 

trong việc hỗ trợ các chiến lược sư phạm lấy người học làm trung tâm và thúc đẩy sự tham gia tích 

cực của người học và quyền sợ hữu của họ. Do đó, các công nghệ kỹ thuật số có thể được sử dụng 

để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia tích cực của người học, ví dụ: khi khám phá một chủ đề, 

thử nghiệm một lựa chọn, hiểu được các mối quan hệ, đưa ra các giải pháp sáng tạo hoặc tạo ra một 

đồ tác và nghĩ về nó. Hơn nữa, công nghệ kỹ thuật số có thể góp phần hỗ trợ sự khác biệt trong lớp 

học và gió dục cá nhân hóa bằng cách cung cấp các hoạt động học tập phù hợp với trình độ năng lực, 
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sở thích và nhu cầu học tạp của từng người học. Tuy nhiên, đồng thời cần thận trọng để không làm 

trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng hiện có (ví dụ: tiếp cận công nghẹ kỹ thuật số hoặc kỹ năng 

kỹ thuật số) và đảm bảo khả năng tiếp cận cho tất cả người học, bao gồm cả những người có nhu cầu 

giáo dục đặc biệt.  

Năng lực kỹ thuật số là một trong những năng lực xuyên suốt mà các nhà giáo dục cần truyền thụ cho 

người học. Trong khi việc bồi dưỡng các năng lực xuyên suốt khác chỉ là một phần của năng lực kỹ 

thuật số của các nhà giáo dục trong chừng mực mà các công nghệ kỹ thuật số được sử dụng để làm 

như vậy, thì khả năng tạo điều kiện người học phát triển khả năng công nghệ kỹ thuật số là một phần 

không thể thiếu. Do đó, khả năng này xứng đsng với một khu vực dành riêng trong khuôn khổ 

DigCompEdu. Năng lực kỹ thuật số của người học được ghi nhận bởi Khuôn khổ năng lực kỹ thuật 

số Châu Âu dành cho công dân (DigComp) Bởi vậy, khu vực DigCompEdu tuuaan theo cùng một 

logic và trình bày chi tiết năm năng lực được căn chỉnh trong nội dung và mô tả với DigComp. Tuy 

nhiên, các tiêu đề đã được điều chỉnh để nhấn mạnh.  

Các nhà giáo dục được khuyến khích sử dụng khuôn khổ DigCompEdu như một công việc và nó gồm 

nhiều phần có thể điều chỉnh và sử dụng với người học để xác minh mức độ nhận thức và mức độ 

kiến thức của họ. Các bộ mô tả từ Người mới (A1) đến Người tiên phong (C2) có thể thúc đẩy và hỗ 

trợ nhà giáo dục đánh giá thành tích và sự tiến bộ của họ  

Người ta thừa nhận rằng năng lực kỹ thuật số của các nhà giáo dục vượt ra ngoài việc sử dụng cụ thể 

các công nghệ kỹ thuật số trong việc dạy và học. Các nhà giáo dục có năng lực kỹ thuật số cũng phải 

xem xét môi trường tổng thế, trog đó các cuộc gặp gỡ giản gdayj và học tập được ghép vào. Do đó, 

năng lực ký thuật số của các nhà giáo dục là một phần năng lực cho phép người học tham gia tích cực 

trong cuộc sống và công việc trong kỷ nguyên số. Đó cũng là một phần khả năng của họ trong việc 

gặt hái những lợi ích của công nghệ kỹ thuật số để tăng cường thực hành sư phạm và các chiế lược tổ 

chức. 

“Người ta chấp nhận rộng rãi rằng cách phân loại sau đây giải thích các giai đoạn nhận thức tiếp theo 

của bất kỳ tiến trình học tập nào, từ “Ghi nhớ”, “Hiểu” đến “Áp dụng’’ và “ Phân tích” cuối cùng là 

“Đánh giá” và “Sáng tạo’’. Coi điều này là đương nhiên, cần lưu ý rằng các nhà giáo dục Mới đến 

(A1) và Người tiên phong (A2) trong DigCompEdu biên dịch thông tin và kiến thức mới và phát triển 

các phương pháp kỹ thuật số bạn; tiếp tujv, các nhà giáo dục Tích hợp (B1) và Chuyên gia (B2) thực 

hiện và phản ánh về các hoạt động kỹ thuật số của họ và cố gắng mở rộng chúng ở giai đoạn cuối, 

các nhà giáo dục lãnh đọa (C1) và Tiên phong (C2) truyền tải kiến thức của họ, kiểm tra kiến thức 

hiện có và phát triển các chính sáng mới.”  



 
      

                                                                                                                                 
 

 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_final.pdf 

 

PHẦN 3: 

       THÔNG LỆ TỐT NHẤT 

 

 

  

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_final.pdf


 
      

                                                                                                                                 
 

ITALY: Ý 
Tên của sáng kiến 

Chương trình EYP Người trẻ có việc làm 

MÔ TẢ NGẮN GỌN 

(không quá 100 từ) 

- Nó là gì? 

cảnh khó khăn tham gia vào hoạt động nhằm phát triển cá nhân và nghề 

nghiệp của họ. Chương trình được chia thành 4 giai đoạn nhằm giúp các tổ 

chức và hỗ trợ hiệp hội thanh thiếu niên làm việc với nhóm đối tượng 

trong liên quan. Điều này sẽ đảm bảo những nguồn lực cần thiết để điều 

hành các hoạt dộng với những người trẻ tham gia. 

Ngoài ra, nhờ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp địa phương, chương trình 

mang đến cho thanh niên cơ hội tiếp xúc tốt với các nhà tuyển dụng tiềm 

năng 

Nhà cung cấp 
AREGAI 

Nhà tài trợ 
Đối tác chiến lược ERASMUS PLUS dành cho giới trẻ 

2015-3-UK01-KA205-023003) 

Mục tiêu của nhóm 

Những hoạt độgn này 

đem lại lợi ích cho ai?  

Người trẻ và thanh thiếu niên 

Người thất nghiệp 

NEETS và những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn về mặt xã hội 

Cộng đồng địa phương/ mạng lưới các tổ chức   

 

Miêu tả đầy đủ 
Chương tình EYP là một khung chung cho các hành động theo định 

hướng của thanh niên. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ cộng đồng tìm 

ra những cách thức mới để đưa thanh niên yếu thế vào thị trường lao động, 

bằng cách tìm kiếm sự hỗ trợ của các bên liên quan. 

Chương trình EYP cung cấp cho những người trẻ tham gia một cách cụ thể 

để tiếp cận với các tình huống liên quan đến công việc, có ý tưởng tốt hơn 

về cách tổ chức có cáu trúc và được xác định chính thức hoạt động và làm 

việc. Cơ hội này có thể là một vước tiến lớn cho những NEET đã rời xa thị 

trường lao động trong một thời fian dài hoặc có thể không có kinh nghiệm 

làm việc 

Chương trình được chia thành các giai đoạn. Mỗi giai đoạn có một loạt các 

khóa học để thanh niên học kỹ năng mới. Chương trình hiện tai cung cấp 3 

trại huấn luyện nhằm:  

 Cải thiện động lực và lòng tự trọng 

 Nâng cao  kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc 

 Mở rộng quan điểm của họ về quyền công dân tích cực 

 Khuyến khích họ quan tâm đến việc tham gia vào quá trình 

dân chủ  

 Nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm 

Lợi ích của hiệp hội và các tổ chức có thể được tóm tắt như sau:  

 Tăng cường khả năng sẵn sàng của đội ngũ nhân viên chuyên 

nghiệp 



 
      

                                                                                                                                 
 

 Khởi xướng một quá trình hợp tác và cải tiến bền vững ở cấp 

địa phương 

 Tạo điều kiện cho những người thất nghiệ[ hòa nhập xã hội và 

tham gia vào thị trường lao động xã hội 

 Đánh giá năng lực của các thành phần kinh tế đia phương trong 

việc tiếp thu thanh niên mới được đào tạo 

 Nâng cao nhận thức về vấn đề thất nghiệp của thanh niên  

 Nâng cao khả năng tuyển dụng và kỹ năng cá nhân của những 

người trẻ tuổi 

Kết quả là cộng đồng sẽ có: 

 Hiểu rõ hơn về những vấn đề ở địa phương 

 Nâng cao nhận thức về cách ứng phó với các vấn đề địa 

phương, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thanh niên    

 Kết hợp nhiều công việc hiệu quả hơn 

 Nhiều môi trường học tập hiệu quả hơn để chuyển đổi công 

việc 

 Tăng cường sự gắn kết địa phương và sự quan tâm chia sẻ để 

cải tiến 

Sự tham gia của cộng đồng, người sử dụng lao động địa phương và khu 

vực kinh tế là một thành phần thiết yếu của CHƯƠNG TRÌNH EYP. Bằng 

cách đưa khu vực tư nhân vào quá trình này và đảm bảo sự tham gia và 

cam kết của họ, những người thúc đẩy chương trình EYP có nhiều khả 

năng tạo ra những tác động tích cực và lâu dài đối với những người tham 

gia và cộng đồng. Nói chung, nếu có ý định thực sự tạo ra các vị trí việc 

làm mới hoặc cơ hội việc làm, cộng đồng phải xây dựng các mối liên kết 

tốt hơn ở cấp địa phương và tăng cường sự chấp nhận đối với người trẻ 

tuổi 

Thời lượng 
1 đến 2 tháng 

Tổng thời lượng cũng phụ thuộc vào độ dài của mỗi trại khóa học và tần 

suất  

Chương trình có thể điều chỉnh với nhu cầu của nhóm, các nguồn lực sẵn 

có và thời gian của Ban tổ chức 

  

Phương thức sử dụng 
Hầu hết các hoạt động được tổ chức bởi 1 nhóm các nhà giáo dục với 

những đặc điểm khác nhau và đều được liên kết đặc biệt với tỏ chức, sự 

cần thiết của các thành viên và thị trường lao động 

Chương trình được tổ chức tốt nhất theo phương thức “đối diện” để tạo 

những thuận lợi cho tương tác xã hội giữa những người tham gia và quan 

sát trực quan của các nhà giáo dục và quan trong nhất là cho phếp các 

thành biên có thể kết nối được với các dianh nghiệp vừa và nhỏ, và các 

nhà tuyển dụng tài năng 

 

Công cụ 
1 Sáng hướng dẫn với thông tin của chương trình 

1 MANUAL for increasing educators competences 



 
      

                                                                                                                                 
 

1 Hướng dẫn để nâng cao năng lực của các nhà giáo dục 

Các công cụ công nghệ 

cần để phát triển chương 

trình  

Các khóa học được trình bày trong sách hướng dẫn có thể yêu cầu máy 

tính và máy chiếu và hỗ trợ trực quan cho các hoạt động  

Tùy thuộc vào loại khóa học mà ban tổ chức đang lên kế hoạch, các công 

cụ có thể khác nhau, từ cài đặt “công nghệ thấp” đến “công nghệ cao” 

Lĩnh vực kiến thức cần có 

Bạn cần có những năng 

lực nào để thực hiện 

chương trình này nói 

chung?  

Kỹ năng lập kế hoạch/ quản lý cho các tổ chức phi chính phủ 

Kết nối với cộng đồng 

Sự tham gia và trao quyền của giới trẻ 

Đánh giá và phát triển kỹ năng, giảng dạy 

Kỹ thuật giáo dục không chính quy 

Kiến thức trong chủ đề của các khóa học bạn muốn cũng cấp 

Chứng mình về thông lệ 

tốt nhất  
Các hướng dẫn được cung cấp trong sổ tay phương pháp luận phải được 

điều chỉnh và kết hợp với thực tiễn của tổ chức. Phương pháp luôn có thể 

được điều chỉnh và phù hợp với các mạng lưới khác nhau và dựa trên 

chuyên môn hóa, nhu cầu và nguồn nhân lực của các thành viên. Ngòai ra 

và quan trọng hơn, với nhu cầu của nhóm mục tiêu và các kỹ năng cần 

được phát triển để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng hoặc nu cầu của thị 

trường lao động 

 

Chi phí thực hiện/ nhân 

rộng 
Tài liệu có thể tải về miễn phí 

Chi phí cho nhân viên nooij bộ để bắt đầu chương trình 

Sau đó, tài trợ theo thời gian và phạm vị của các hoạt động 

Nguồn thông tin (liên kết 

đến sáng kiến) 
https://aregai.it/projects/employable-young-people-3/ 

http://www.eypprogram.com 

 

Tên của dự án Trò chơi đanh giá  

MIÊU TẢ NGẮN GỌN  Khóa hoc trưc tuyến về kỹ năng mềm dành cho sinh viên giáo dục nghề 

nghiệp  

Nhà cung cấp AREGAI 

Nhà tài trợ  Đối tác chiến lược ERASMUS PLUS 

E2015-1-CZ01-KA202-013948  

Mục tiêu của nhóm 

Các hoạt động này đem 

lại lợi ích cho ai  

Học sinh giáo dục nghề nghiệp 

Thanh niên thất nghiệp 

Trường trung học/dạy nghề 

Miêu tả đầy đủ SGAG cung cấp cho các trường học, tổ chức thanh niên cách để năng cao 

kỹ năng mềm cho người trẻ 

Các sản phẩm của SGAG đã được chuẩn bị để hỗ trợ cụ thể cho giáo viên 

và các nhà giáo dục, cũng như nhân viên thanh niên và người hướng dẫn 

công việc, trợ giảng, cố vấn và bất kỳ chuyên gia giáo dục nào khác hõ trợ 

thanh thiế niên từ 13-19 tuổi để phát triển các nhân  

Dự án cũng cấp 4 công cụ 

 Sách hướng dẫn giáo viên cung cấp một các nhìn tổng quan 

về 25 kỹ năng mềm được mô tả trong e_course và được kiểm 

https://aregai.it/projects/employable-young-people-3/
http://www.eypprogram.com/


 
      

                                                                                                                                 
 

tra trong trò chơi. Nó cũng minh họa lợi ích của việc đào tạo 

kỹ năng mềm và mức độ phù hợp của chúng với cuộc sống 

hàng ngày hoặc hoàn cảnh công việc 

 SGAG e- Course là một khóa học kỹ thuật số và mô đun sẵn 

sàng sử dụng để hỗ trợ các hoạt động trên lớp do giáo viên 

minh họa hoặc được sử dụng cho học sinh 

 SGAG trò chơi là một không gian ải, nơi mọi người học có 

thể kiểm tra và thử nghiệm các kỹ năng mềm. Hình thức trò 

chơi đã được lựa chọn để cung cấp cho những người trẻ tuổi 

một trải nghiệm hấp dẫn hơn 

Đánh giá được nhúng vào trò chơi, nó hoạt động như một hệ thống 

tính điểm vf cũng cấp một số phản hồi đơn giản dựa trên số điểm 

đạt được trong quad trình mô phỏng 

Khóa học có thể được cung cấp bởi bất kỳ tổ chức nào quan tâm đến việc 

nâng cao kỹ năng mềm cho thanh thiếu niên bằng cách dùng các nội 

dung/công cụ kỹ thuật số. 

 

Mục tiêu tổng thể 

Giúp sinh viên nâng cao và cải thiện kỹ năng làm việc của họ để phù 

hợp hơn với công việc và xã hội trong tương lai 

Tăng khả năng giáo tiếp hiệu quả với đồng nghiệp. người sử dujgn lao 

động, sinh viên và phụ huynh cũng như thành viên gia đình và bạn bè 

của chính họ 

Có được khả năng nhận biết các triệu chứng của stress ở bản thân và 

những người xung quanh 

 

ÍCH đói với các chuyên gia giáo dục 

Có khả năng sẵn sàng sử dụng các tài liệu có thể được sử dụng như 

một khóa học đầy đủ hoặc kết hợp với các hoạt động khác của lớp, do 

đó tập trung vào một ký năng tại thời điểm đó 

Có được các kỹ năng mới trong khi chuẩn bị hỗ trợ học sinh 

Họ được nâng cao kỹ năng để sử dụng các tài nguyên mới và khác biệt, 

giúp họ luôn có động lực và luôn tươi mới 

Tìm hiểu kỹ hơn các kỹ năng đã chọn và cách chúng kết nói với cuộc 

sống, hành động và công việc hàng ngày 

Thời lượng Khóa hoặc kéo dài 5-10 giờ và có thể được chia thành các bài học nhỏ, 

dựa và thời gian và nguồn tài nguyên sẵn có 

Modality for use/delivery 

Phương pháp sử dụng 

 

Giáo viên, học sinh trong một nhóm có thể chọn các tiếp cận phù hợp. 

Trên thực tế,  tổ chức theo mô-đun của các chủ đề (trong các bài học khác 

nhau trong Khóa học điện tủ và các cấp độ trong trò choie) giúp họ dễ 

dàng phân chia nội dung và chỉ sử dụng những gì họ thấy phù hợp.  

The course + game can be used in 2 ways: Khóa học và trò chơi có thể dử 

dụng trên 2 cách 

1. Giáo viên có thể 



 
      

                                                                                                                                 
 

a. Sử dụng e-Course làm hỗ trợ trực quan vì các nội dung được giải thích 

bằng miệng 

b. Giới thiệu, nêu chủ đề, học sinh đọc nội dung cá nhân (trong lớp hoặc sau 

giờ học)  

2. Một người trẻ có thể đăng ký khóa học trự ctuyeen và trò chơi, đồng 

thời theo dõi các tài nguyên của anh ấy/cô ấy, như đã mô tả trước đây. 

Trong bát kỳ trường hợp nào, một người nên chơi trò chơi của mình vì hệ 

thống tính điểm đưa ra đánh giá về kiến thức thu được 

Công cụ Hướng dẫn giáo viên 

Khóa học trực tuyến 

Trò chơi trực tuyến 

Các công cụ công nghệ 

cần để phát triển chương 

trình 

Máy tính hoặc máy tính bảng để theo dõi khóa học và trò chơi 

Máy chiếu trong trường hợp khóa học dựa trên lớp học. 

Khóa học có thể được cung cấp “thông qua thu phóng” và trò chơi do 

thanh niên 

Lĩnh vực kiến thức cần có  

Bạn cần có những năng 

lực nào để thực hiện 

chương tình nàu nói 

chung? 

Kiến thức về kỹ năng mềm/ kỹ năng ngang, cách phát triển chúng và cách 

đánh giá chúng. Kỹ năng CNTT-TT cơ bản 

 

Minh chứng tốt nhất về 

phương pháp  

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN: điểm khởi đầu tốt để học về 

các kỹ năng mềm và cách phát triển chúng. Nó có thể đươc mở rộng và 

phong phú hơn với danh sách các kỹ năng được thúc đẩy bởi các hướng 

dãn Quốc gia của Đối tác về cùng một chủ đề. Nó có thể được sử dụng như 

một hướng dẫn mô tả các CẠNH TRANH SỐ sẽ được phát triển bởi dự án 

Chi phí để thực hiện Chi phí của giáo viên, máy tính cho mỗi người tham gia (có thể hoạt động 

trên điện thoại thông minh) 

Nguồn thông tin (liên kết 

đến nguồn nếu có thể) 

https://aregai.it/progetti/sgag-skill-generator-assessment-game/ 

 

 

  

  



 
      

                                                                                                                                 
 

VIETNAM 
Tên của sáng kiến 

Trò chơi hóa 

Miêu tả ngắn gọn 

(khoảng 100 từ) 

- Nó là gì? 

Mục tiêu chính cỉa dự án là thúc đẩy trò chơi kỹ thuật số như một công 

cụ mới, sáng tạo để người trẻ tham dự vào các chủ đề khác nhau- dân chủ, 

thất nghiệp, sự tham gia của công dân, quyền con người, tinh thần kinh 

doanh của thanh niên, giáo dục môi trường, trách nhiệm xã hội và tham gia 

tích cực vào các hoạt động cộng đồng của thanh niên lãnh đạo và thanh 

niên công nhân.  

Nhà cung cấp 
Việc làm thanh niên và phát triển xã hội 

Tài trợ  
Liên minh Châu Âu 

Mục đích 

Ai sẽ nhận được lợi ích? 
- Thanh niên công nhân, thủ lĩnh thanh niên 

- Các nhà giáo dục 

Miêu tả đầy đủ Bản thân trò chơi hóa như một công cụ sáng tạo thúc đẩy sự tham gia của 

công dân thanh niên, vì người trẻ không thường xuyên được tiếp cận với 

trò chơi trong quá trình tham gia. Trò chơi có thể được sử dụng để làm 

động lực, thu hút nhiều đối tượng khác nhau vào các hoạt động khác nhau 

để kiểm tra và kích thích sự tham gia của giới mọi lứa tuổi, mọi nền văn 

hóa, địa lý, các tập thể và cài đặt định hướng theo game hóa. Trong khuôn 

khổ của chương trình, trò chơi hóa cung cấp cơ hội để đóng gói động lực, 

sở thích và hành động vào một mô hình tương tác kỹ thuật số, mở rộng 

quy mô với chi phí thấp hơn nhiều so với mô hình tương tác vật lý tương 

tự. Khía cạnh này cũng được coi là yếu tố sáng tạo của dự án, rằng sự 

tham gia của giới trẻ thông qua các phương pháp trò chơi hóa sẽ có chi phí 

thấp hơn nhiều so với các phương pháp vật lý, truyền thống 

 

Mục tiêu chính của dự án là thúc đẩy trò chơi kỹ thuật số như một công cụ 

sáng tạo mới thu hút sự tham gia của thanh niên vào các chủ đề khác nhau- 

dân chủ, thất nghiệp, sự tham gia của công dân, quyền con người, tinh thần 

kinh doanh của thanh niên, giáo dục môi trường, trách nhiệm xã hội và 

tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng của thanh niên lãnh đạo và 

thanh niên công nhân. Chúng tôi dự đoán rằng việc kết hơp kinh nghiệm 

của đối tác châu Âu trong việc sử dụng trò chơi kỹ thuật số và các đối tác 

– các tổ chức phi chính phủ dành cho thanh niên có kinh nghiệm về sự 

tham gia của thanh niên ở các khu vực khác nhau và kinh nghiệm trong 

lĩnh vực giáo dục có thể đóng góp vào vào việc phát triển giá trị, các khóa 

đào tạo và chương trình giảng dạy cũng như công cụ trò chơi hóa- phổ cập 

cho mọi khu vực, Chúng tôi cũng cho rằng bằng cách sử dụng các khả 

năng mà dự án đưa ra và sử dụng các công nghệ sẽ có nhiều người trẻ 

tham gia dự án 

Dự án nhằm mục đích:  

1) Tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của thanh niên ở các nước Châu 

Âu, Châu Á, Châu Mỹ Latinh thông qua đào tạo video trực tuyến, cẩm 

nang và trò chơi giáo dục đa cấp tương tác trực tuyến được điều chỉnh 

2) Thúc dẩy sự hợp tác giữa các tổ chức, đoàn thể thanh niên trong lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo và các bên liên quan 



 
      

                                                                                                                                 
 

3) Thúc đẩy các hình thức công tác thanh niên mới sử dụng học tập mở và 

linh hoạt, các nguồn tài nguyên giáo dục mở (OER) và khai thác tốt hơn 

tiềm năng CNTT-TT 

4) Khuyến khích và giáo dục các tổ chức thanh niên sử dụng và tạo ra các 

công cụ mới để thanh niên tham gia sử dụng 

Thời lượng 
Dự án kéo dài 1 năm với các hoạt động khác nhau nhằm tìm hiểu và thu 

hút các công nhân, viên chức và nhà giáo dục thanh niên 

Phương pháp Hầu hết các hoạt động được tổ chức bởi một nhóm các nhà giáo dục và 

những người làm công tác thanh niên gặp gỡ và tương tác trực tiếp người 

học vào quá trình để đưa ra phản hồi tức thì về cách cải thiện chúng 

Công cụ SÁCH HƯỚNG DẪN với mô tả của chương trình  

1 HƯỚNG DẪN để nâng cao năng lực của các nhà giáo dục  
Các công cụ công nghệ 

cần để phát triển chương 

trình 

 Máy tính 

 Máy chiếu 

 Máy tính bảng 

Lĩnh vực kiến thức cần có 

Bạn cần những kiến thức 

nào để thực hiện chương 

trình này? Nói chung 

 Trò chơi hoa 

 Kỹ năng tạo điều kiện và lập kế hoạch  

 kỹ năng giảng dậy và cung cấp 

 Kết nối với cộng đồng 

 Sự tham gia và trao quyền của giới trẻ 

 Kthuật giáo dục không chính quy 

Best Practice justification 

Minh chứng tốt nhất 
Áp dụng các yếu tố trò chơi hóa vào quá trình đào tạo để tăng sự thú vị  

Chi phí thực hiện  Tài liệu khóa hoc có sẵn trên các trang web  

 Chí phí cho nhân viên thực hiện chương trình 

 Chi phí của một số tài liệu đào tạo 

 Chi phí thiết bị kỹ thuật cần thiết cho khóa đào tạo 

Nguồn thông tin 
 

 

Tên của dự án Đào tạo kỹ năng kỹ thuật số cho cộng đồng địa phương 

MIÊU TẢ NGẮN GỌN Các hội thảo dành cho hướng dẫn viên địa phương, chủ nhà trọ địa hương 

và thanh niên của tỉnh Hà Giang về cách sử dụng các công cụ và thiết bị 

kỹ thuật số. 

Nhà cung cấp  YESD 

Nhà tài trợ YESD và các nhà tài trợ khác 

Mục đích của nhó, 

Ai sẽ nhận được lợi ích 

của hoạt động này? 

 Thanh niên địa phương 

 Hướng dẫn viên địa phương 

 Chủ nhà trọ địa phương 

Miêu tả đầy đủ Dự án “Dạy kỹ năng kỹ thuật số cho ccoojng dồng địa phương” thuộc dự 

án nâng cao năng lực do YESD lên kế hoạch và thực hiện. Dự án đặt tại 

tỉnh Hà Giang, miền Bắc của Việt Nam với sự tham gia của người dân địa 

phương từ thanh niên đến trung niên. Nhận thức được rằng người dân địa 

phương ở các vùng núi thực sự hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ và 

trình độ công nghệ thấp trong khi việc phát triển kinh doanh trong lĩnh vực 

du lịch của họ hiện này là vô cùng quan trọng. YESD đã kêu gọi các nhà 

tài trợ và tổ chức đầo tạo cho họ về cách sử dụng các công cụ và thiết bị cơ 

bản 

Dự án nhằm mục đích 



 
      

                                                                                                                                 
 

 Xây dựng năng lực cho người dân địa phương về các kỹ năng kỹ 

thuật số 

 Tăng sinh kế của cộng đồng dịa phương bằng cách tận dụng công 

nghệ 

 Kết nối toàn bộ cộng đồng địa phương trên mạng  

Chương trình có một loạt các hội thảo được hỗ trợ bởi các giảng viên khác 

với các chủ đề sau 

 Cách sử dụng máy tính và các úng dụng cơ bản trong công việc 

hàng ngày như gmail, drive, word, powerpoint, excel.. 

 Cách sử dụng các nền tảng khác nhâu để quảng bá du lịch: 

tripadvisor, google review, booking agoda, Airbnb,... 

Kết thúc khóa học học viên có thể sử dujgn thành thạo máy tính và các 

ứng dụng, có thể đăng ký tài khoản cá nhân trên các nền tẳng khác nhau để 

sử dụng cho mục đích kin doanh ủa mình  

 

Thời lượng 1 tháng  

Phương pháp   Đào taoh nhóm với các buoir riêng để hướng dẫn người tham gia 

 Thiết kế các bài tập về nhà trự ctieesp để có thể thực hành các công 

cụ được dạy  

Công cụ   Thuyết trình  

 Videos 

 Sách hướng dẫn 

Các công cụ công nghệ 

cần thiết  
 Máy tính  

 Máy tính bảng 

 Máy chiếu  

Các lĩnh vực kiến thức 

cần biết 
 năng ký thuật số 

 Lên kế hoạch, phân tích vấn đề  

 Kỹ năng giảng dạy và phát triieern 

 Kết nối với cộng đồng 

 Kỹ thuật đào tạo không chính quy 

Minh chứng tôt nhất về 

phương pháp  

 

Do khả năng hiểu biết của người dân còn hạn chế nên chia nhỏ buổi học sẽ 

hiệu quả hơn và mở thêm các buổi để hướng dẫn riêng 

Thực hành là rất quan trọng để họ có thể áp dụng những gì được học vào 

thực tế. Vì vậy, lượng bài tập ở nhà cần nhiều hơn,  

Chi phí để thực hiện  Tài liệu cho khóa học có sẵn trên các trang web 

Chi phí cho nhân lực thực hiện dự án 

Chi phí cho một số tài liệu đào tạo 

Chi phí cho thiết bị công nghệ cần thiết cho việc đào tạo  

Nguồn thông tin  

 

Tên dự án  
Hòa nhập để hướng tới tương lai 

ĐỊNH NGHĨA NGẮN 

GỌN 
Một nền tảng trực tuyến để trang bị kiến thức khởi nghiệp xã hội cho thanh 

niên.  

Và các khóa đào tạo nhằm đào tạo các cố vấn điện tử về cách đào tạo khóa 

học trực truyến, tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số để thêm các yếu 

tố  vào khóa học trực tuyến, tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số để 

thêm các yếu tố vào khóa học trực tuyến để làm chúng trở nên hấp dẫn và 

thú vị hơn  



 
      

                                                                                                                                 
 

Hơn nữa, nhiều công cụ đang được gới thiệu cho các cố vấn điện tử tiềm 

nằng để hỗ trợ họ sự dụng công nghệ. Các cong cụ bao gồm nhưng không 

giới hạn: H5, chỉnh sửa video,.. 

 

Nhà cung cấp 
YESD và các đối tác  

Nhà tài trợ  
Liên minh Châu Âu 

Mục đích 

Hoạt động này mang lại 

lợi ích cho ai ? 

 Doanh nhân xã hội 

 Nhân viên xã hội và lãnh đạo 

  

Miêu tả đầy đủ 
Ngày nay, tinh thần kinh doanh xã hội đã được thừa nhận là một phương 

tiện hữu ích nhằm tạo ra việc làm mới, cải thiện mức sống và khuyến 

khích sự tham gia của nguoief dân vào quá trình đưa ra quyết điịnh ở tất cả 

các cấp. Nó cũng có thể góp phần vào việc hội nhập các tầng lóp cư dân 

cận biên và bếp bênh, tạo ra của cải và tái đầu tư hoặc đầu tư mới vào các 

quốc gia khác nhau trên toàn cầu. Để nâng cao tinh thần kinh doanh xã hội 

ở nước ta, cần thiết phải cung cấp cho những người trẻ có ước mơ trở 

thành doanh nhân xã hội những dự án dài hạn tạo cơ hội cho việc trao đổi 

inh nghiệm và phát triển năng lực, những mối quan hệ phù hợp và ý chí 

thành lập các doanh nhân xã hội tương ứng với lý lịch củ họ và nhu cầu 

của quốc gia. Trong bối cảnh đó chúng tôi mong muốn tổ chức một dự án 

dài hạn để tạo điều kiện co việ ctrao đổi kinh nghiệm và phát triển năng 

lực của các nhân viên thanh niên và các nhà thiết kế hướng dãn, Để họ có 

thể đưa ra các phương pháp giáo dục sáng tạo về tinh thần kinh doanh xã 

hội và đóng vai trò là những người sẽ giúp loại hình khởi nghiệp này lan 

rộng trong và ngoài nước 

Các mục tiêu cơ bản của dự án là:  

 Tạo điều kiện cho một nhóm những lao động trẻ và nhân viên thanh 

niên trao đổi và tiếp thu kiến thức, kỹ năng và năng kujc về các 

phương pháp đổi mới để giáo dục thanh niên không chính quy về 

khởi nghiệp xã hội dựa trên công nghệ ảo; nhằm hiện đại hóa 

phương pháp làm việc và tối ưu hóa vai trò hỗ trợ của họ nhằm hỗ 

trợ những người trẻ có trình độ vầ năng lực khác nhau, những người 

muốn học hỏi và đầu tư về lĩnh vục kính doanh xã hội 

 Thúc đẩy việc áp dụng ác thực hành đổi mới trong giáo dục khởi 

nghiệp xã hội bằng cách phát triển các phương pháp tiếp cận mạng 

và học tập được cá nhân hóa, hợp tác thông qua sử dụng chiến lược 

CNTT- TT và các nguồn tài nguyên giáo dục mở. 

Các yếu tố của dự án bao gồm 

 Tạo một câu lạc bộ thanh niên ảo nhằm thúc đẩy tinh thần kinh 

doanh xã hội và nhằm cung cấp các khóa đào tạo năng động từ xa 

theo chủ đề đáp ứng nhu cầu của thanh niên với sự hỗ trợ được cá 

nhân hóa bền vững 

 Cải thiện sự tham gia vào học tập và tăng cường kết nối giữa giáo 

dục không chính quy và khả năng làm việc bằng cách phát triển một 

công cụ đào tạo cho sự giúp đỡ và dịch vụ  

 Forming a new generation of E-mentors/ course designers to 

become able to: 



 
      

                                                                                                                                 
 

 Cung cấp sự hỗ trợ thích hợp cho các thành viên trong câu lạc 

bộ trực tuyết 

 Cập nhập CLB để đáp ứng nhu cầu thay đổi của các thành viên 

. 

Thời lượng 
2 years: 2 năm  

Phương pháp   Đào tạo trực tuyến 

 Đào tạo trực tiếp 

 Đánh giá và phản hồi của đồng nghiệp 

Công cụ   Sách hướng dẫn về chủ đề khởi nghiệp xã hội 

 Thuyết trình powerpoint 

 Video 

Các công cụ công nghệ 

cần thiết  
 Máy tính 

 Máy tính bảng 

 Máy chiếu 

Lĩnh vự chiểu biết cần để 

thực hiện 

Bạn cần những kiến thức 

gì để tham gia dự án  

 Kỹ năng kỹ thuật số 

 Kiến thức khởi nghiệp xã hội 

 Phát triển cộng đồng 

 Quản lý dự án 

 Kỹ năng tạo điều kiện và lập kế hoạch  

 Kỹ năng giảng dạy và cung cấp 

 Kết nối cộng đồng   

 Kỹ thuạt giáo dục không chính quy  

Minh chứng tốt nhất   Tích hợp các công cụ kỹ thuật số khác nhau vào khóa học để nâng 

cao sự tạp trung của người học 

 Các phiên tương tác để thu hút sự tham gia của người học  

  

Chi phí 
 Tài liệu cho khóa học có sẵn trên các trang web  

 Chi phí nhân lực thực hiện dự án  

 Chi phí cho một số tài liệu đào tạo 

 Chi phí cho các thiết bị công nghệ cần thiết cho đào tạo  

Nguồn thông tin  
 



 
      

                                                                                                                                 
 

ZIMBABWE 
Tên chiến dịch  

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO KỸ THUẬT SỐ TRỰC TIẾP 

ĐỊNH NGHĨA NGẮN 
SODLS là dự án triển khai hệ thóng học tập kỹ thuật số nhằm cung cấp 

cho những thanh niên ở vùng nông thôn và thị trấn nhỏ tiếp cận với học 

tập kỹ thuật số, những người bị hạn chế hoặc không được tiếp cận với 

internet 

Nhà cung cấp  
Gotronics Châu Phi 

Nhà tài trợ 
PHỤ HUYNH/ Gotronics Châu Phi/ Hợp tác trường học  

Mục đích 

Các hoạt động này đem 

lại lợi ích cho ai  

Thanh niên ở các trường học nông thôn và thị trấn nhỏ 

Miêu tả đầy đủ 
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO KỸ THUẬT SỐ TRỰC TIẾP là một hệ thống 

phần mềm học tập tương tác kỹ thuật số cung cấp tài liệu học tập giáo dục 

dựa trên chương trình giảng dạy của trường mà không cần truy cập mạng, 

Hệ thống được cung cấp cho mọi trẻ em với mức phí được trợ cấp là 3 

USD cho mỗi kỳ học. Những học sinh khác có hoàn cảnh khó khăn hơn 

như mồ côi cha mẹ được sử dụng hệ thống miễn phí. Hệ thống được cài 

đặt trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính. Dư án nhằm mục đích cung 

cấp phần cứng cần thiêt để tổ chức việc học miễn phí cho trẻ em khó khăn, 

do đó mọi trẻ em đều có thể tiếp cận giáo dục ngay cả khi việc học trên lóp 

bị hạn chế 

Thời lượng 
Không áp dụng  

Phương pháp   
. 

Hệ thống được lắp đặt trên điện thoại thông minh, trên máy tính, học sinh 

với tư cách cá nhân, nhóm hoặc lớp do giáo viên hoặc ohuj huynh hướng 

dẫn. Là một hệ thông học tập kỹ thuật số, học sinh có thể học trong lớp 

hoặc ở tại nhà 

Công cụ, nguyên liệu 

cung cấp  
Hẹ thống giáo dục kỹ thuật só chương trình giáo dục ngoại tuyến 

Các công cụ công nghệ 

cần thiết 
Điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính  

Lĩnh vực kiến thức cần 

thiết 

Cần những kỹ năng kiến 

thức nào  

 Kiến thức về chương trình và giáo trình học 

 Kỹ năng kỹ thuật số 

 Kỹ năng lập kế hoạch/quản lí 

 Kết nói cộng đồng 

 Sự tham gia và trao quyền của người trẻ  

 Skills assessment and development, teaching 

 Kỹ năng đánh giá và phát triển kỹ năng giảng dạy 

 Non formal education techniques  

 Kỹ năng giáo dục không chính quy 

Minh chứng tốt nhất   Đối tác thực hiện dựa trên cộng đồng  

 Các tài liệu chương trình phát triển dựa trên mục tiêu của nhóm 

Chi phí 
Chi phí thực hiện dựa trên hệ thống phát triển của web 



 
      

                                                                                                                                 
 

Nguồn thông tin 
Kết quả đầu ra trí tuệ của GOTRONICS CHÂU PHI 

www.gotronicsafrica.co.zw 

 

 

Tên của dự án  Đừng ngừng học tập lại  

MIÊU TẢ NGẮN GỌN  Trong khi đại dịch tác động tiêu cực đến đa số người học trên khắp cả 

nước, hầu hết những học sinh ở vùng thu nhập thấp bị hạn chế trong việc 

tiếp cận các phương pháp học thay thế. Máy nghe nhạc MP3 là một sáng 

kiến công nghệ thấp nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số tồn 

tại giữa những học sinh bị thieejy thòi và những học sinh có điều kiện sống 

tốt hơn. Máy  nghe nhạc MP3 được tải bằng thẻ SD với nội dung nén 

nhanh chóng mà học sinh có thể sử dụng khi đáng ở nhà trong trường hợ 

không thể đến trường. Nội dung được thiết kế riêng cho từng nhóm người 

học cụ thể và có thể được cập nhập khi càn thiết 

Cung cấp Teach For Zimbabwe 

Nhà tài trợ  Teach For All 

Mục tiêu 

Các hoạt động mang lại 

lợi ích cho ai?  

Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Chiredzi (tỉnh Masvingo) 

và huyện Mutoko (tỉnh Mashonaland Đông) 

Miêu tả đầy đủ 

 

.  

Máy nghe nhạc MP4 là một thiết bị di động dùng để nghe các tập tin âm 

thanh. Tệp âm thanh phải ở định dạng MP3 để phát trên máy. Máy bộ 

MP3 bao gồm tai nghe, thẻ nhớ và cáp sạc, giá dao động từ 10 đô la Mỹ 

trở lên. Máy nghe nhạc MP3 có 4 thẻ nhớ Gigabyte có khả năng ghi âm 

giọng nói ước tính khoảng 400 giờ học Đó là 800 bài học, mỗi bài 30 phút 

Xét rằng từ 8 giờ sàng đến 1 giờ chiều, một đứa trẻ ở trường có trung bình 

10 tiết trong 30 phút, có nghiac là một thẻ nhớ 4GB duy nhất có thể lưu trữ 

đủ cho 80 ngày học! Con số đó nhiều hơn số ngày học ở Zimbabwwe 

trung bình từ 62-68 ngày. Người học có thể sạc MP3 bằng điện hoặc năng 

lượng mặt trời. Nội dung học tập nhanh chóng sẽ được tải trên MP3, đây là 

thiết bị âm thanh công nghệ thấp mà người học sử dụng sau khi tan học để 

học liên tục.  

Giáo viên ghi ấm bài giản gucar mình rồi chuyển bài học vào máy tính. 

Sau đó họ tải bài học vào máy MP3 của học sinh bằng đầu đọc thẻ nhớ. 

Học sinh hiện đang cắm tai nghe của mình và nghe bài học ở bất kì đâu. 

Pin có thể sạc lại giúp bạn dễ dàng bảo trì. Lợi ích của việc sử dụng công 

nghệ thấp này là người học có thể học mọi lúc mọi nơi.  

Có thể là khi đang làm viêc nhà, đi học, chăn gia súc hoặc thậm chí là 

trong giờ giải lao. Người học kiểm soát bài học vì họ có thể bắt đàu và tạm 

dừng học bất cứ khi nào họ muốn. Điều này có nghĩa là khi người học cảm 

thấy rằng họ không còn tập trung, họ có thể dừng phát lại và sau đó tiếp 

tục vào lúc khác. Nó không yêu cầu sử dụng mạng ở bất kỳ giai đoạn nào 

và MP3 đi kèm với tai nghe để hạn chế tiếng ồn. Thiết bị có kèm sạc pin 

do đó người học không phải trả thêm chi phí bảo trì. Giọng nói của giáo 

viên trên thiết bị khác ó thẻ đem lại niềm vui cho người học. Dịnh dạng âm 

thanh Mp3 khoogn sử dụng quá nhiều dung lượng. Một thẻ nhớ 4 

Gigabyte có thể ghi trung bình 300-400 giờ. Thiết bị tương đối rẻ. Tại nhà, 

tất cả thành viên đều có thể nghe các bản ghi âm. Điều này cho phép họ 

tham gia vào quá trình học tập của trẻ.  



 
      

                                                                                                                                 
 

Thời lượng Chương trình này được tài trợ trong 18 tháng nhưng có thể tiếp tục khi 

được yêu cầu 

Phương pháp  Giáo viên ghi âm và đưa máy tải sẵn cho người học tự nghe khi họ ở nhà 

Công cụ/ tài liệu cung cấp   Máy nghe nhjac MP3 vơi sther SD được tải với nội dung giáo dục và tai 

nghe 

Các công cụ công nghẹ 

cần  

Máy tính xách tay và máy ghi âm  

Lĩnh vực kiến thức cần 

thiết 

Bạn cần những kiến thức 

nào để tham gia dự án 

 Chủ đề chuyên môn cụ thể 

 Kiến thức về giáo trình và chương trình giảng dạy  

 Kỹ năng về nững lỗ hổng trong học tập  

 Kỹ năng ghi âm giọng nói 

 ICT cơ bản để có thể quản lí các tiện ích trong khi ghi và tải lên nội 

dung  

Minh chứng tốt nhất  

 
 Phát triển nội dung 

 Độ chính xác của thông tin đưdduoc ghi lại  

 Sự hòa nhập của cha mẹ vào việc học của con cái  

 Năng lực của nhà giá dục trong việc sử dụng công nghệ  

Chi phí Chi phí phần lớn phụ thuộc vào phạm vi bảo hiểm và phạm vi tiếp cận, 

trung bình mỗi người học mất khoảng 80 USD để tham gia chương trình 

trong 18 tháng  

Nguồn thông tin  Nội dung máy nghe MP3 có thể được thay đổi và điều chỉnh để phù hợp 

với ngữ cảnh, cấp độ và yêu cầu khác nhau. Nội dung có thể được điều 

chỉnh cho phù hợp với các ngôn ngữ khác nhau. Thiết bị công nghệ thấp, 

giá rẻ này dễ dùng, dễ bảo trì và dễ dàng mang theo hơn nữa, mỗi giáo 

viên sẽ được hướng dẫn cách bảo quản các thiết bị này để chúng có thể tồn 

tại lâu dài và không bị sử dụng sai mục đích  

https://drive.google.com/file/d/1GzvLep4e23LHPGpoBeoOfKhS9n3W_o

vh/view?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1GzvLep4e23LHPGpoBeoOfKhS9n3W_ovh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GzvLep4e23LHPGpoBeoOfKhS9n3W_ovh/view?usp=sharing


 
      

                                                                                                                                 
 

NEPAL 
Tên của chương trình   “YES Câu lạc bộ xã hội doanh nhân trẻ”  

MIÊU TẢ NGẮN GỌN   Chương trình được khởi xướng bởi TOIT với một số tổ chức đối tác từ Hy 

Lạp, có tên là “Đường mòn đoàn kết”. Chương trình đã phát triển một nền 

tẳng học trực tuyến cho thanh thiếu niên thông qua E-club.eu với sự tham 

gia của 8 đối tác từ các châu lục khác nhau (Việt Nam, Nepal, Ấn Độ, 

Pháp, hy Lạp, Romania, Arfentina và Tây Ba Nha)/. Với mục đích nhằm 

truyền bá kiến thức khỏi nghiệp và thực hành tốt cho thanh niên trong 

nước. Những người tham gia có thể dễ dàng truy cập nền tảng này. Dự án 

tiến hành các khóa đào tạo để cải thiện nội dung và dịch vụ của các câu lạc 

bộ để đáp ứng nhu cầu tến bộ của người thụ hưởng.  

Nhà cung cấp  TOIT phối hợp với các đoàn từ Hy Lạp 

Nhà tài trợ Nâng cao năng lực thanh niên thuộc dự án ERASMUS + có số tham chiếu 

608708-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-CBY-ACPALA.  

Mục tiêu 

Các hoạt động này sẽ đem 

lại lợi ích cho ai 

- Tuổi từ 17 đến 35 tuổi 

- Một người sẵn sàng bắt đầu kinh doanh của riêng mình 

- Một người sẵn sàng vì cộng động 

- Trở thành người cố vấn điện tử  

 

Miêu tả chi tiết 

  

Nền tẳng “youtheclub.eu” tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi từ 17-35 

làm các công việc có ích cho bản thân và cộng đồng, tức là tạo và thực 

hiện các dự án sáng kiến mang tính xã hội, cải thiện kỹ năng chuyên môn, 

trở thành những nhà lãnh đọa dũng cảm và cuối cùng khởi động kinh 

doanh xã hội của họ tạo ra công ăn việc làm ở các quốc gia đăng cai.   

Câu lạc bộ doanh nhân trẻ mang lại nhiều lợi ích như: 

- Xây dựng đối tác cới những người trẻ quan tâm đến chủ đề “tinh thần 

kinh doanh xã hội” 

- Cải thiện các kỹ năng kinh doanh và hồ sơ của các thành viên của câu lạc 

bọ 

- Giúp các thành viên tìm kiếm các phương tiện tài chính để thực hiện các 

dự án đổi mới mang tính xã hội 



 
      

                                                                                                                                 
 

- Phát triển khả năng của các thành viên câu lạc bộ để biến niềm đam mê 

của họ thành sự tham gia chuyên nghiệp 

- Hỗ trợ các bạn trẻ thành viên câu ljac bộ khởi sự kinh doanh xã hội của 

bản thân và của mọi người 

Nền tẳng có hai chương trình đánh giá và bổ sung trong câu lạc bộ doanh 

nhân trẻ của chúng tôi:  

1) Câu lạc bộ hạt giống điện tử thanh niên  

Câu lạc bộ hạt giống điện tử thanh niên dành cho hững người trẻ 

sẵn sàng phát triển các kỹ năng và hồ sơ khởi nghiệp của họ. Trong 

suốt khóa học, họ được yêu cầu xác định dự án mới về mặt xã hooij 

để đáp ứng như cầu hiện tạo của cộng đồng. E=Seed chứa 4 khóa 

học  

        

Khóa học 1: các vấn đề xã hội trong cộng đồng: Khóa học này giải thích 

cách giải quyết các vấn đề xã hội trong cộng đồng và tìm ra các giải pháp   

Khóa học 2: Giải quyết các vấn đề xã hội từ Ý tưởng đến hành động; 

Khóa học này cung cấp các công cụ và phương pháp đưa ra các ý tưởng 

sáng tạo để giải quyết 7 vấn đề hiện có của xã hội  

Khóa học 3: Khởi nghiệp và kinh doanh xã hội: Khóa học này hỗ trợ 

người học hiểu biết thêm về các kỹ năng khởi nghiệp và kinh doanh xã hội 

Khóa học 4: Hồ sơ của doanh nhân xã hội: trong khóa học này, các em có 

thể tìm hiểu thêm về các đặc điểm cá nhân và kỹ năng để trở thành doanh 

nhân xã hội  

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị của 

EU. Họ có thể tiếp tục hành trình của mình thông qua E-steam của CLB 

Doanh nhân trẻ 

2) Youth-E-club –stream  

 - Mục tiêu của khóa học là khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục “mơ ước” về 

một xã hội tốt đẹp hơn và giúp họ tìm ra các giải pháp sáng tạo cho các 

vấn đề xã hội 

- Nó giúp các bạn trẻ giải quyết các vấn đề xã hội theo cách đổi mới và 

xây dựng các kế hoạch chất lượng cao cho các hành động trong cộng 

đồng.  



 
      

                                                                                                                                 
 

- Các thành viên thma gia cần thực hiện ý tưởng dự án đã được phê duyệt 

của mình trong cộng đồng 

- Các thành viên được yêu cầu tiếp tục thực hiện dụ án và cần viết báo cáo 

thực hiện dự án 

Nếu họ được chọn, những người tham gia vào dự ánasCLB thanh niên 

điện tử trực tuyến, họ sẽ được hỗ trợ về mặt tài chính 

- Nó giúp họ phát triển mẫu sản phẩm, thử nghiệm ý tưởng kinh doanh và 

cuối cùng là điều hành doanh nghiệp 

Đây là quá trình dài 10 tháng (từ phát tiển ý tưởng đến vận hành kinh 

doanh). Tùy thuộc vào ý tưởng, mỗi người tham gia có người cố vấn của 

mình theo dõi trong suốt quá trình  

 

Thời lượng Tối đa 10 tháng  

(Tùy thuộc vào đề xuất và động lực của người tham gia) 

Phương pháp Khóa học trực tuyến luôn có sẵn thông qua nền tảng. Nếu bát kỳ người học 

nào cần hỗ trợ, cố vấn điện tử cùng với hướng dẫn sẽ có sẵn thông qua trực 

tuyến. Đối với bất kỳ câu hỏi nào, người ta phải viết một tin nhắn bằng 

cách sử dụng nền tảng 

Cũng có một số loại khóa đào tạo liên quan đến chương trình 

Cũng có một số loại khóa đào tạo liên quan đến chương trình 

 

Công cụ  Toàn bộ tài liệu hoc tập đều có sẵn trên nền tảng 

Bản hướng dẫn cũng được cung cấp bởi tổ chức đối tác ở quốc gia tương 

ứng .  

Nếu yêu cầu, tập sách in cũng có sẵn  

Các công cụ công nghệ 

cần thiết  

Có sẵn một video quảng cáo 

Một máy tính và kết nối mạng  

Nguồn thông tin  https://youtheclub.eu/.   

 

  

https://youtheclub.eu/


 
      

                                                                                                                                 
 

ARGENTINA 
Tên của chương trình  

“YES Câu lạc bộ xã hội doanh nhân trẻ” - đang triển khai 

MIÊU TẢ NGẮN GỌN Trong những thấp kỷ qua, tinh thần kinh doanh xã hội đã nổi lên trên toàn 

cầu như một tác nhân kinh tế đổi mới kết hợp tác động xã hooijcufng với 

tinh thần kinh doanh phục vụ lợi ích chung. Trong khi giải quyết các vấn đề 

của xã hội, môi trường hoặc doanh nghiệp xã hội cũng cho phép cải thiện 

tính bao trùm của thị trường lao động bằng cách tạo ra cơ hội việc làm và 

khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan khác nhau trong quy trình 

quyết định 

Sự thành công và tác động của các doanh nghiệp xã hội khác nhau và sự gia 

tăng quan tâm đến các sáng kiến như vậy trên toàn thế giới khuyến khích 

các tổ chức như Ủy ban Châu Âu thúc đẩy và hỗ trợ tinh thần kinh doanh 

Tuy nhiên, dù chính sách này ngày càng hấp dẫn nhưng việc thiếu kiến thức, 

nhận thức về tinh thần kinh doanh xã hội và lợi ích của nó trong số thanh 

thiếu niên và việc thiếu hỗ trợ hiện có để phát triển năng lực là những trở 

ngại đầu tiên trong sự phát triển của xã hội tinh thần kinh doanh của thanh 

niên trên thế giới.  

Do tình huống này trước đây chúng tôi đã phát triển một nền tảng học tập 

điện tử trên Youth E-club.eu với ự tham gia của 8 đối tác từ các châu lục 

khác nhau, nhằm mục đích truyền bá loại hình khởi nghiệp này trong giới 

trẻ ở quốc gia của họ. Để tiếp tục, chúng tôi đang có kế hoạch triển khai giải 

đoạn có tên  « E-stream » (Luồng khởi nghiệp) cho: 

- Cải thiện nội dung và dịch vụ của câu lạc bộ để đáp ứng nhu cầu tiến bộ 

của người hưởng thụ  

- Mở rộng đến các đối tác và quốc gia mới 

- và duy trì tác động của nền tảng này, điều này cũng sẽ củng cố năng lực 

triển khai các sáng tác khởi nghiệp xã hội của thanh niên 

 

Nhà cung cấp 
Lãnh đạo Hy Lạp liên minh với các tổ chức từ: Ấn Độ, Việt Nam, Nepal, 

Romania, Tây Ba Nha và Argentina  

Tài trợ  
Erasmus Plus 

Mục đích 

Các hoạt động này đem 

lại lợi ích cho ai?  

người trẻ 

các lao động trẻ  

Miêu tả đầy đủ 

 
Phát triển các kỹ năng của nhân viên và nhà giáo dục thanh niên, đặc biệt 

là trong lĩnh vực xã hội giáo dục khởi nghiệp và hỗ trợ thanh niên trực 

tuyến, kể cả những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn  

- Phát triển kỹ năng CNTT-TT của thanh niên bằng cách đào tạo sử dụng 

Moodle, một phần mềm học tập miễn phí, để tạo ra khóa học đào tạo trực 

tuyến và hiện đại hóa phương pháp làm việc của họ 

- Phát triển và công nhân các phương pháp sư phạm, công dân, kỹ thuật 

(bao gồm cả CNTT-TT) và kỹ năng khởi nghiệp của các thành viên câu lạc 

bộ thanh niên khởi nghiệp (bao gồm cả những người trẻ khó khăn tạo điều 

kiện cho họ hội nhập vào thị trường lao động thông qua tinh thần kinh 

doanh xã hội, và khuyến khích các sáng kiến của họ.  



 
      

                                                                                                                                 
 

Thời lượng 

 
Phụ thuộc và động lực của mỗi thành viên  

 

Phương pháp 

 

Mô-đun có sẵn trên các nền tảng giáo dục trực tuyến  

Công cụ/ tài liệu cần thiết   
Nền tảng 

Công cụ công nghệ  
Website 

Lĩnh vực hiểu biết 
Không cần quá đặc biệt. Chỉ cần có thể truy cập vào mạng và máy tính 

Minh chứng tốt nhất  
Nền tảng “youtheclub.eu’’ của chúng tôi tạo cơ hội cho những người trẻ 

tuổi từ 17-35 làm những công việ có ích cho bản thân và cộng đồng. Tức 

là tạo và hiện thức hóa các dự án/ sáng kiến mang tính xã hội, cải thiện kỹ 

năng chuyên môn của họ, trở thành những nhà lãnh đạo dũng cảm và uối 

cùng khởi dộng doanh nghiệp xã hội riêng tạo ra việc làm. 

Câu lạc bộ doanh nhân trẻ mang lại nhiều lợi ích: 

- liên hệ và xây dựng qian hệ đối tác với những người trẻ khác quan tâm 

đến cùng chủ đề” tinh thần kinh doanh xã hội 

- nâng cao kỹ năng kinh doanh và hồ sơ của các thành viên tìm kiếm các 

phương tiện tài chính để thực hiện dự án đổi mới mang tính xã hội 

- phát triển khả năng của các thành viên câu lạc bộ để biến niềm đam mê 

thành nghề nghiệp 

- hỗ trợ thanh niên thành viên CLB khởi nghiệp kinh doanh và việc làm 

cho người khác 

Chúng tôi đề xuất hai chương trình phát triển và bổ sung cho CLB Youth-

E-seed; Youth-E-club-stream; CLB điện tử Tuổi trẻ- hạt giống tuổi trẻ- 

CLB hạt giống thanh niên hướng đến những thanh niên muốn phát triển kỹ 

năng khởi nghiệp, kỹ năng lập hồ sơ và xác định dự án đổi mới về mặt xã 

hội có thể đáp ứng một nhu cầu của cộng dồng 

Chi phí 
Các hoạt động được tài trợ bởi ngân sách dự án, mặc dù vì tính bền vững 

của nền tảng, tổ chúc lãnh đạo đang trả thêm tiền cho việc lưu trữ trang 

web 

Nguồn thông tin  
"youtheclub.eu" 

 

Tên của dự án  Local green jobs, vai trò của tổ chức dân sự trong việc thúc đẩy- hiện 

đang được thực hiện 

MIÊU TẢ NGẮN GỌN Mục tiêu chính của nó là liên kết chính quyền địa phowng với doanh 

nghiệp tư nhân để tạo nên những việc làm xanh và chuyển sang mô hình 

sản xuất tiêu dùng của các thành phố 

 

Nhà cung cấp  Mạng lưới đô thị Argentina các đô thị đối mặt với biến đổi khí hậu (lãnh 

đạo) trong liên danh với phòng thương mại Ý ở Rosario, IN SITU và Đại 

học Wangeninghen 

Nhà tài trợ Ủy ban Châu Âu ở Argentina 

 

Mục đích Doanh nhân 

Doanh nghiệp nhỏ 



 
      

                                                                                                                                 
 

Các hoạt động này đem 

lại lợi ích cho ai? 

Community: Cộng đồng 

Young people looking for a job: Người trẻ đang tìm việc làm 

  

Miêu tả đầy đủ 

Dự án tìm kiến những doanh nhân và  phát triển doanh nghiệp của họ cả 

các khía cạnh về môi trường, Ngoài ra, nó nhằm mục đích kích thích 

nhu cầu và cũng như đào tạo các kỹ năng  công việc mới như lắp đạt 

máy nước nướng thái dương năng, nhà cung cấp hệ thống tiết kiệm 

năng lượng cho gia đình, vì nó đã được phát hiện rằng những giao 

dịch này không tồn tại và cực kỳ cần thiết để phát triển bên vững 

 

Thời lượng 

Thời gian của dự án là 3 năm và các phiên họp đào tạo có thể dài 1 hoặc 2 

phiên học hay 6 tháng  

Phương pháp Chủ yếu các hoạt động được cung cấp trực tuyến. Bên cạnh đó, nhiều thỏa 

thuận đã được ký kết với các trường Đại học nên việc đào tạo sẽ được 

công nhận chính thức. Hơn nữa, các hội chợ địa phương được tổ chức ở 

các thành phố khác nhau để người tiêu dùng và doanh nhân có thể gặp gỡ 

nhau. Trong các hội chợ này, điều quan trọng nhất phải là nhấn mạnh rằng 

các doanh nhan giải thích lợi ích của sản phẩm của họ đối với môi trường 

cũng như họ cần giáo dục về sự tiêu dùng có trách nhiệm 

Công cụ/tài liệu cần thiết 

 

Các buổi hội thảo trực tuyến cho doanh nhân, các cuộc thi, hội chợ 

 

Các công cụ công nghệ 

cần để thực hiện chương 

trình  

Kỹ thuật viên và giáo viên 

Lĩnh vực kiến thức  

Bạn cần những kiến thức 

gì để phát triển dự án  

Một số kiến thức liên quan đến môi trường  

Minh chứng tốt nhất  Các khóa học sẽ được trường Đại học công nhận. Ở Argentina, các nghiên 

cứu được phát triển ở nước ngoài có thể không được xác nhận, chẳng hạn 

như Youthpass chẳng hạn, vì vậy sẽ rất thú vị khi cung cấp các khóa học 

với sự công nhận chính thức ở mỗi quốc gia. Và ở nước ngoài, chứng nhận 

chỉ có giá trị từ Argentina, vì vậy các thỏa thuận với các trường giáo dục 

chính quy sẽ tạo thêm động lực cho những người tham gia.  

Chi phí Các hoạt động phục vụ dự án sẽ được tài trợ, dù một vài thành phố tự trị 

cung cấp cho giáo viên địa phương hoặc các nguồn khác 

Nguồn thông tin  https://ramcc.net/empleosverdes/ 

 

Tên của chương trình  
Giao dịch công khai bền vững 

MIÊU TẢ NGẮN GỌN 
Dự án nhằm mục đích cung cấp các công cụ để thúc đẩy giao địng công 

bền vưng từ chính địa phương, đồng thời tìm cách pháp lý họa các khía 

cạnh cam kết chính quyền địa phương kết hợp các nhà cung cấp trong quá 

trình thu mua.  

Nhà cung cấp  
Mạng lưới các đô thị Argentina đối mặt với biến đổi khí hậu 

Sponsored by  

Nhà tài trợ  
Own resources: Tài nguyên riêng 

Mục đích 

Các hoạt động này đem 

lại lợi ích cho ai 

Doanh nghiệp địa phương 

Chính quyền địa phương 

 

Miêu tả đầy đủ  

 

Để phát triển khóa học đào tạo này, được thực hiện tỏng thời kỳ đại dịch 

với thời lượng 5 cuộc họp trực tuyến, các phiên tranh luận được tổ chức 



 
      

                                                                                                                                 
 

giữa các doanh nhân địa phương, các thành viên kỹ thuật của chính quyền 

địa phương tham gia tập huấn để cam kết địa phương sẽ căn cứ vào nhu 

cầu tiêu thụ của khách hàng để điều chỉnh các tiêu chí về môi trường  

Thời lượng 
Trong mỗi phiên những người tham dự phải hoàn thành các cuộc khảo sát. 

Dổi lại, các doanh nhân phải được phân loại theo các thông số nhất định.  

Phương pháp 
Các phiên họp được điều hành bởi một luật sự chuyên gia quốc tế về tiêu 

thu bền vững. Kết quả là mỗi địa phương tham gia, dù với tư cách là chính 

quyền địa phương hay doanh nhân ở đó. 

Công cụ/tài liệu cần cung 

cấp 
Kết quả là mỗi địa phương tham gia, dù với tư cách là chính quyền địa 

phương hay doanh nhân ở đó đều có được một sắc lệnh xem xét các tiêu 

chí mua hàng để đưa ra các hành động và tuân thủ tất cả các khía cạnh 

pháp lý.  

Các công cụ công nghệ 

cần để phát triển chương 

trình 

Pháp lệnh và quy định địa phương, kết nối mạng 

Lĩnh vực kiến thức  
Kiến thức pháp luật là cần thiết cho viêc thực hiện các quản lý tiêu dùng 

của người mua  

Minh chứng tốt nhất  
Khả năng đạt được các quy định của địa phương có nghĩa là các kết quả 

được chuẩn bị theo một cách cụ thể chứ không phải theo một cách chung. 

Điều này tạo ra cơ hội thành công cao hon trong việc thực hiện  

Chi phí 
Khóa học đào tạo được thực hiện bởi các nguồn lực riêng. Việc trả lương 

cho các điều phối viên là cần thiết 

Nguồn thông tin  
 

 

Tên chương trình  
“Các mục tiêu phá triển bền vững- nguồn cảm hứng cho tinh thần 

khởi nghiệp của thanh niên hiện đang được thực hiện  

MIÊU TẢ NGẮN GỌN  
Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực donh nghiệp 

nhỏ với việc áp dụng các mục tiêu phát triển bền vững trong nhóm mục 

tiêu của chúng tôi thông qua chất lượng đào tạo nhằm nâng cao trình độ 

phát triển của nghề nghiệp cho thanh niên và do đó chuyển giao cho họ các 

phương pháp đào tạo đổi mới để nâng cao năng lực kinh doanh của thanh 

niên và nhận thức về sự cần thiết của phát triển bền vững trong kinh doan 

và đào tạo cuộc sống cho các thanh niên Châu Âu và Châu Mỹ latinh 

  

Nhà cung cấp 
- Instytut wspolpracy regionalnej (leader) 

- Osrodek doradztwa monika tarczynska  

- Comitato d'intesa tra le associazioni volontaristiche della 

Provincia di Belluno  

- Centro de estudios de paysandu  

- Asociacion civil red de accion climatica  

- Cooperativa de turismo e promocao social - cooperbom turismo 

Nhà tài trợ 
Erasmus Plus 

Mục tiêu 

Các hoạt động này đem 

lại lợi ích cho ai? 

 

Người trẻ 

Người lao động trẻ 



 
      

                                                                                                                                 
 

Miêu tả kỹ lưỡng  
Một nền tảng trực tuyến sẽ được thiết lập sử dụng phần mềm nguồn, theo 

thứ tự để tạo ra một không gian trực tuyến làm kết nối cho cá nhóm mục 

tiêu của dự án và phổ biến các sự kiện, tiến độ và sản phẩm của dự án. Ý 

tưởng là tạo ra một nền tảng học tập tương tác với giao diện thân thiện vớ 

người dùng, đánh giá bài kiểm tra, bài tập tương tác và video sẽ khuyến 

khích sự tham gia của nhóm mục tiêu. Các mô-đun học trực tuyến sẽ được 

cung cấp miễn phí dưới dạng tài nguyên giáo dục mở (OER) tren nền tảng 

teuwjc tuyến của dự án. Khóa học e-learning sẽ phát triển các kỹ năng 

nhận thức ở người tham gia, liên quan đến việc áp dụng các phương pháp 

trong các tình huống mới để giải quyết vấn đè. Khóa học  e-learning sẽ bao 

gồm 8 học phần  

 

Thời lượng  
Nó sẽ phụ thuộc vào mỗi người than gia. Muỗi mô-đun có nhiều hoặc ít 

hơn 5 trang và khi kết thú, một hoạt độgn trắc nghiệm sẽ dược hiển thị 

Những người tham gia có thể phát triển khóa học theo cách khác vì nền 

tảng theo dõi tiến trình Hướng dẫn Ky xthuaajt ố “Các phương pháp hay 

nhất tren thế giới- cách tạo ra một foanh nghiệp siêu nhỏ với việc áp dụng 

các Mục tiêu Phát triển bền vững” Hướng dẫn kỹ thuật số sẽ bao gồm tất 

cả các thực hành tốt được soạn thảo có tính đến kinh nghiệm và ý kiến của 

tất cả những người tham gia, trong đó tổ chức sẽ xác định các phương 

pháp tiếp cận tốt nhất để bồi dưỡng các kỹ năng thanh niên cho sự khởi 

nghiệp của thanh niên.  

Phương pháp  
Những người tham gia có thể phát triển khóa học theo cách khác vì nền 

tảng theo dõi tiến trình 

Công cụ/ nguyên liêu cần 

cung cấp  
Hướng dẫn Kỹ thuật số “Các phương pháp hay nhất trên thế giới- Cách tạo 

ra một doanh nghiệp siêu nhỏ với việc áp dụng các Mục tiêu Phát triển bền 

vững” Hướng daacn Kỹ thuật số sẽ bao gồm tất cả các thực hành tốt được 

soạn thảo có tính đến kinh nghiệm và ý kiến của tất cả nhuexng người 

tham ta, trong đó tổ chức sẽ xác định các cách tiếp cận tốt nhất để bồi 

dưỡng các kỹ năng thanh niên cho sự khởi nghiệp của thanh niên.  

Các công cụ công nghệ 

cần thuết 
Mạng, máy tính  

Lĩnh vực kiến thức cần có  
Sự hiểu biết về môi trường  

Minh chứng tốt nhất  
Nền tảng theo dõi là một nguồn tài nguyên hợp lệ để phát triển nhanh 

chóng các hoạt dộng mà không cần đến giáo viên, nhưng diều này cũng 

thể hiện những hạn chế khi trao đổi vid không có diễn đàn thảo luận các 

hoạt động phát triển và theo dõi của giáo viên. Kiến thức có thể được giới 

hạn trong lý thuyết 

Chi phí 
Chi phí đực dự án tài trợ, Cần trả tiền cho những người thiết kế website 

Nguồn thông tin 
Website vẫn đang được xây dựng 

 

PORTUGAL 
Tên dự sn  

Otherness 



 
      

                                                                                                                                 
 

SHORT DESCRIPTION 
Dự án OTHERNESS giải quyết các kỹ năng chuyển đổi tương quan với 

năng lực xã hội và công dân, cũng như nhận thức và thể hiện văn hóa. Các 

hoạt động được dự án lên kế hoachk liên quan đến việc giáo dục học sinh 

thể hieejnlofng khoan dung, bày tỏ và hiểu các quan điểm khác nhau, đàm 

phán với khả năng tạo ra sự tự tin và cảm thấy đồng cảm. Những người 

tham gia sự án sẽ được hỗ trợ trong việc trở thành những người công dân 

có trách nhiệm, coi trọng sự đa dạng và tôn trọng sự khác biệt, chuẩn bị 

sẵn sàng để vượt qua những định kiến và thỏa hiệp, trong việc xây dựng 

một thế giới trên sự hợp tác, quyết đoán và liêm chính, quan tâm đến sự 

phát triển kinh tế xã hội và liên văn hóa truyền thông 

Dự án sẽ tăng cường tích hợp kỹ thuật số trong học tập và đào tạo thông 

qua việc phát triển một công cụ kỹ thuật số bổ sung cho Sách hướng dẫn 

dành cho giáo viên bao gồm các sản phẩm truyền thông mới, phim tài liệu, 

bài học video và nội dung ddiejn tử kỹ thuật số có liên quan khác.  

Dự án sẽ tăng cường tích hợp kỹ thuật số trong học tập và đào tạo thông 

qua việc phát riển một công cụ kỹ thuật số bổ sung cho Sách hướng dẫn 

dành cho giáo viên bao gồm các sản phẩm truyền thông mới, phim tài liệu, 

bài học video và nội dung điện tử kỹ thuật số có liên quan khác 

Nhà cung cấp 
IPSantarém 

Nhà tài trợ  
2015-1-BG01-KA201-014300 

Chương trình Erasmus +, hành động chính 2: Hợp tác để Đổi mới và Trao 

đổi các thực tiễn tốt- quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực Giáo dục, 

Đào tạo và Thanh niên  

Mục đích  

Các hoạt động này đem 

lại lợi íc cho ai  

Người trẻ và thanh thiếu niên  

Các giáo viên  

Chính quyề địa phương  

 

Miêu tả đày đủ 

Mục đích của dự án là phát triển đào tạo các công cụ trong việ chỗ trwoj 

giáo viên bao gồm một cẩm nag thu nhập các hoạt động phi chính thức và 

cac nguồn tài nguyên kỹ thuật số để giáo dục hoc sinh về sự đa dạng, nhân 

quyền, đối thoại giữa các nền văn hóa và quyền công dân tích cực  

Các hoạt động và kết quả đầu ra của dự án 

1. Nghiên cứu( Đầu ra 1): các sáng kiến liên quan, tài liệu chiến lược và 

các tài liệu nghiên cứu có sẵn về cách khác được phản ánh trong sách học 

và tài liệu giảng dạy bổ sung ở các nước tham gia và thái độ của sinh viên 

đối với sự khác trong các cơ sở giáo dục được phân bổ trước khi hoạt dộng 

dự án  

2. Thiết kế chương trình đào tạo ( Đầu ra 2) để nâng cao sự nhạy cảm của 

sinh viên dối với Sự khác biệt, sự khác biệt văn hóa, kỹ năng đối thoaju 

giữa các nền văn hóa và sự tham gia tích cực bao gồm 2 sản phẩm bổ 

sung: Công cụ kỹ thuật số cho sinh viên và Sách hướng dẫn dành cho giáo 

viên. Các chủ đề là Quyền con người, phân biệt đối xử và định kiến; Đa 

dạng và bản sắc và quyền công dân. Mỗi chủ đề được trình bày trong sách 



 
      

                                                                                                                                 
 

hướng dẫn dành cho giáo viên và được hỗ trợ bởi các tài nguyên điện tử 

trong Công cụ kỹ thuật số với các hoạt động liên quan  

Thời lượng  
66 hoạt động- 55 phút/ hoạt động  

Phương pháp  
Các hoạt động được thự chiện với giáo viên trong lớp học 

Công cụ/ tài nguyên cung 

cấp 

Sách hướng dẫn dành cho giáo viên bao gồm 66 tài nguyên giảng dạy mà 

giáo viên có thể sử dụng với học sinh của mình. Chúng được phân bổ theo 

3 chủ đề, đó là Quyền con người, Sự đa dạng, bản sắc và Quyền công dân 

tích cực Mỗi tài nguyên đào tạo là một hướng dẫn từng bước cho giáo viên 

và nó cũng chứa một số tài nguyên điện tử hoặc tài liệu phân phối sẽ được 

sử dụng như môt phần của khóa đào tạo cụ thể 

Các công cụ công nghệ 

cần để thực hiên dự án  
Máy tính  

Lĩnh vực kiến thức cần 

thiết  
Sự đa dạng và bản sắc, quyền công dân tích cực 

Minh chứng tốt nhất  
Có thể sử dụng để cung cấp ví dụ trong các hoạt động giáo dục khoogn 

chính quy  

Chi phí 
Chi phí cho những người đào tạo  

Nguồn thông tin  
Project card - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-BG01-KA201-014300 

Manual for teachers - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/project-result-content/6e3392f2-9940-4749-bb3f-

04271175c3d4/O2_EN.pdf  

 

Tên dự án  TRÒ CHƠI KỸ THUÂT SỐ CHO THANH NIÊN  

MIÊU TẢ NGẮN GỌN  Dựa trên nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ có thể đóng vai trò quan trọng 

trong việc thúc đẩy sự tham gia và gắn bó của thanh niên,dự án này sẽ thúc 

đẩy sự tham gia của thanh niên bằng cá hoạt động sử dụng các trò chơi kỹ 

thụât số như một hình thức mới để thanh niên tham gia, phát triển các 

phương pháp hấp dẫn, sáng tạo trong công tác thanh niên và cung cấp tài 

nguyên giáo dục 

Game hóa là việc áp dụng các yếu tố trò chơi và kỹ thuật thiết kế trò chơi 

vào các vấn đề không liên quan, chẳng hạn như các thách thức về tác động 

xã hội và kinh doanh. Đó là cách tiếp cận dựa trên tâm lý và để tác động 

đến sự tham gia và đóng góp của đối tượng, mục tiêu, cũng như kích thích 

việc đạt được các kết quả cần thiết. Trong các giai đoạn, chúng tôi sẽ 

nghiên cứu các yếu tố và công cụ của trò chơi hóa, đồng thời tạo sổ tay, 

công cụ trò chơi hóa và đào tạo (bao gồm cả chương trình giảng dạy) để 

giáo dục các tổ chức thanh niên về cách sử dụng trò chơi kỹ thuật số, cách 

tạo trò chơi bằng cách sử dụng miễn phí các mẫu và ứng dụng có sẵn để 

thu hút và giáo dục nhiều người trẻ hơn về các chủ đề khác nhau- dân chủ, 

thất nghiệp, sự đoàn kết, quyền con người, tinh thần kinh doanh, giáo dục 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-BG01-KA201-014300
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-BG01-KA201-014300
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/6e3392f2-9940-4749-bb3f-04271175c3d4/O2_EN.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/6e3392f2-9940-4749-bb3f-04271175c3d4/O2_EN.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/6e3392f2-9940-4749-bb3f-04271175c3d4/O2_EN.pdf


 
      

                                                                                                                                 
 

môi trường và trách nhiệm xã hội cũng như sự tham gia vào các hoạt động 

cộng đồng.  

Mục tiêu của dự án gồm  

1) Tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của thanh niên ở các nước Châu 

Âu, Châu Á và Châu Mỹ la tinh thông qua đào tạo tại chỗ và trực tuyến, 

cũng như điều chỉnh cẩm nang và trò chơi/công cụ giáo dục đa cấp tương 

tác trực tuyến  

2) Thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức đoàn thể thanh niên trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo và các bên liên quan  

3) Thúc đẩy các hình thức công tác thanh niên mới, sử dụng học tập mở và 

linh hoạt tài nguyên giáo dục mở (OER) và khai thác tốt hơn CNTT-TT 

4) Khuyến khích và giáo dục các tổ chức thanh niên sử dụng và tạo ra các 

công cụ mới để thanh niên tham gia, sử dụng công nghệ mới 

5) Phổ biến kết quả 

Dự án liên quan đến việc di chuyển lao động thanh niên, trong đó họ sẽ 

được đào tạo về chủ đề game hóa và được nâng cao trình độ chuyên môn 

và cá nhân, có quan điểm mới liên quan đến địa phương. Đồng thời, sẽ có 

các cơ sở để tóm tắt các cách tiếp cận khác nhau ở các khu vực liên quan.  

Nhà cung cấp IPSantarém 

Tài trợ Erasmus+ Key Action 

Mục tiêu  

Các hoạt động này đem 

lại lợi ích cho ai  

Người trẻ 

Miêu tả đầy đủ Khóa đào tạo về một hội thảo liên quan đến đánh giá của thanh niên 

(hoioij thảo ohee duyệt xuyên quốc gia). Nội dung được tạo và chia sẻ với 

mục đích giới thiệu khái niệm trò chơi hóa cung cấp kiến thức về khuôn 

khổ mà nó được xây dựng. (trò chơi) và chỉ ra cách kết nối với các địa 

điểm tâm lý và tình cảm con người.  

Thời lượng Tổng thời gian khóa học: 14 giờ 15 phút 

Phương pháp  Dự ấn đào tạo được thực hiện với các giáo viên trong lớp 

Công cụ/ tài liệu cung cấp  1) Sổ tay “Làm thế nào để thành công với trò chơi kỹ thuật số cho người 

trẻ” 280 bản in bằng 8 ngôn ngữ được xuất bản đẻ nhận miễn phí trên các 

trang web của đối tác 

2) Chương trình giảng dạy, hội thảo và đào tạo trực tuyến “Đánh bạc như 

một công cụ để thanh niên tham gia” có sẵn miễn phí sau này trên các 

trang web của đối tác 

3) Trò chơi giáo dục đa cấp tương tác trục tuyến( công cụ) có sắn miến phí 

4) Hội nghị xuyên quốc gia” Chơi để thay đổi”  

5) Các chuyến thăm trao đổi kinh nghiệm nơi các đối tác Châu Âu sẽ chia 

sẻ kinh nghiệm với các tổ chức Châu Mỹ Latinh và Châu Á 

Các công cụ công nghệ 

cần thiết  

https://ej.uz/ygame  

https://ej.uz/ygame


 
      

                                                                                                                                 
 

Có sẵn khóa học miễn phí tại đây: Game hóa như một công cụ để thanh 

niên tham gia  

Lĩnh vực kiến thức cần có  Trò chơi kỹ thuật số, sự tham gia của thanh niên, phát triển các phương 

pháp hấp dẫn đổi mới của công tác thanh niên và cung cấp các nguồn tài 

nguyên giáo dục mở  

Minh chứng tốt nhất  

Chi phí   

Nguồn thông tin  Thẻ dự án  - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-

project-details/#project/581644-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA2-CBY-

ACPALA  

Chương trình https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-

result-content/c756c33e-ddef-4148-92ad-

552776d8bc87/Gamification%20Course_agenda.pdf  

Khóa - https://ej.uz/ygame 

 

Tên của chương trình  
Kiến thức kỹ thuật số cho thi trường lao động  

MIÊU TẢ NGẮN GỌN  
Chương trình “Kiến thức kỹ thuạt số cho thị trường việc làm” (DLWM) 

nhằm mục đích nâng cao năng lực cho học sinh khuyết tật về trí tuệ và 

phát triển, có kỹ năng kỹ thuật số và kỹ năng mềm phù hợp với thị trường 

việc làm 

 Nhà cung cấp  
IPSantarém 

Nhà tài trợ  
Các công ty tư nhân  

Mmục tiêu  

Các hoạt động này mang 

lại lợi ích cho ai  

Những người khuyết tật trẻ và những người chậm phát triển lớn hơn hoặc 

bằng 60%, chẳng hạn như những hoc sinh bị Đao 

Miêu tả đầy đủ  
Chương trình DLWM là một chương trình sáng tạo và vững chắc, có điểm 

đặc biệt phù hợp nhất là mô hình đào tạo giáo dục hòa nhập đầu tiên trong 

bối cảnh giáo dục đại học Bồ Đào Nha dành cho người thiểu năng trí tuệ. 

Điều này làm cho nó trợ thành một mô hình tham khảo và đào tạo cho các 

kinh nghiệm khác, đặc điểm chính là phát triển cá nhân, hạnh phúc hòa 

nhập xã hội và lao động từ môi trường giáo dục của đại học Giáo dục         

IPSantarém. 

Mục tiêu chủa chương tình là tạo điều kiện cho các học sinh khuyết tật 

 Tự chủ áp dụng các khái niệm, lý thuyết và nguyên tắc có được trong quá 

trình giải quyết vấn đề và ra quyết định trong môi trường làm việc mới 

hoặc không quen thuộc hoặc trong mới trường  

 Có các kỹ năng lao động xã hội để giúp họ phát triển như những công dân 

đầy đủ 

 Đáp ứng các yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ một cách thích hợp với sự 

kết hợp của các kỹ năng và thực hành nhận thức, những kiến thức, động 

lực, giá trị, thái độ và cảm xúc.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/581644-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA2-CBY-ACPALA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/581644-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA2-CBY-ACPALA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/581644-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA2-CBY-ACPALA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c756c33e-ddef-4148-92ad-552776d8bc87/Gamification%20Course_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c756c33e-ddef-4148-92ad-552776d8bc87/Gamification%20Course_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c756c33e-ddef-4148-92ad-552776d8bc87/Gamification%20Course_agenda.pdf
https://ej.uz/ygame


 
      

                                                                                                                                 
 

 Có được năng lực kỹ thuật số cho phép giải quyết vấn đề và thực hiện 

nhiệm vụ một cách hiệu quả.Sử dụng các công cụ  khác nhau để làm việc 

 Duy trì sự nhiệt tình cho việc hoc tập suốt đời 

 Được đào tạo để xin các đề nghị khác nhau (phù hợp với người thiếu năng 

trí tuệ) để có được việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước 

 Tham gia tích cực vào môi trường đại học, áp dụng hệ thống giá trị thúc 

đẩy sự đồng hành thông qua các mối quan hệ  

Chương trình được tổ chức trong hai năm học. Năm đầu tiên mang tính 

chất tổng quát và ưu tiên cho việc giảng dạy trên lớp, với mục đích áp 

dụng các kiến thức vào thực tế. Trong năm thứ hai, sinh viên được đào tạo 

để có cơ hội lfm việc trong các công ty, thực hiện thực tập trong các dịch 

vụ cơ sở và tổ chức khác nhau thông qua các giao thức với Trường Giáo 

dục IPSantarém. 

Chương trình bao gồm 

NĂM NHẤT 

Kỳ 1 Kỳ 2 

Kế toán  Xây dựng Hồ sơ chuyên gia 

Truyền thông và dịch vụ khách hàng Phát triển kỹ năng vận động I 

Pphát triển giá trị  
Phát triển kỹ năng kỹ thuật kinh 

doanh  

Tiếng Anh I Phát triển cảm xúc I  

Kinh doanh Công nghệ Thông tin và 

truyền thông văn học I 
Giới thiệu về khái niệm học tập  

Tổ chức kinh doanh  Chất lượng cuộc sống  

 

NĂM HAI  

Kỳ 1 Kỳ 2 

Phát triển kỹ năng vận động II Quan hệ lao động 

Phát riển cảm xúc II chương trình việc làm cuối cùng  

Quản lí thông tin và xử lý dữ liệu  
Thực tập để bắt đầu thực tập lao 

động  

Lịch sử, Văn hóa và Nghệ thuật  

Tiếng anh II  

Kinh doanh Công nghệ Thông tin và 

truyền thông văn học II  
 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

 

Thời lượng 

Hai năm học 

120 ECTS (hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ Châu Âu)  

Trong học kỳ thứ hai của năm thứ hai, sinh viên thực tập  

 

Phương pháp  
Giáo viên đảm nhiệm lớp học 

Các hoạt động chính chính là hoạt động tay chân và cùng với sự chú ý để 

các công việc kỹ thuật  

Công cụ  
Máy tính  

Các công cụ công nghệ 

cần thiết  
Máy chiếu  

 

Lĩnh vực kiến thức cần 

thiết 

Bạn cần những kỹ năng 

nào để thực hiện chương 

trình  

Kỹ năng kỹ thuật số nâng cao 

Kỹ thuật giáo dục chính quy và không chính quy  

Hiểu biết về toàn cầu hóa về giáo dục hòa nhaajpp  

Kiến thức thuộc lĩnh vực trong các khóa học  

Phương pháp tốt nhất  
Các yếu tố phù hợp nhất mà các đối tác nghiên cứu và ử dụng cuối cùng 

liên quan đến sự hòa nhập của những người thiểu năng trí tuệ và phát triển 

trong bối cảnh giáo dục đại học và cách thức chuẩn bị các hoạt động đầy 

đủ cho sự phát triển của họ, hỗ trợ họ tham gia vào thị trường việc làm 

Chi phí 
680€/ năm/học sinh  

Nguồn thông tin  
https://siese.ipsantarem.pt/ese/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=L

DMT 

Các ý kiến khác  
 

 

 

 

 

 

PHẦN 4: HỌC TẬP SÁNG 

TẠO 
 

https://siese.ipsantarem.pt/ese/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LDMT
https://siese.ipsantarem.pt/ese/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LDMT


 
      

                                                                                                                                 
 

                         

 

 

 

 

 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

 

 

Mục tiêu  
Nâng cao kỹ năng liên quan đến các kỹ thuật giáo dục không chính quy 

Cải thiện kỹ năng để thu hút và hỗ trợ người trẻ trong ohast triển kỹ năng chính và 

các kỹ năng kỹ thuật  

 

 

 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

Creative Learning 

 

 

 

Thời gian sáng tạo  

 

Buổi sáng  

Giải phóng  

Sáng tạo nhân vật của mình và giới thiệu  

 

Động não 4P 

Trong quá trình họp, chúng tôi sẽ phân tích tứ trụ học sáng tạo  

Buổi chiều  

Lego Mindstorm: Buổi học sáng tạo với Lego Mindstorm 

 

 

 

 

08/03/2022 09/03/2022 

 

Creative Time Collaboration Time 

MORNING 

10:00 alle 13:00 

AFTERNOON 
14:30 alle 17:00 

MORNING 
10:00 alle 13:00 

AFTERNOON 
14:30 alle 17:00 



 
      

                                                                                                                                 
 

Thời gian hoạt động 

 

Sáng  

Trò chơi làm việc nhóm  

Chiều  

Công cụ và thiết bị để học mã hóa 

SCRATCH 

MIT APP INVENTOR 2  

TINKERCAD  

OZOBOT 

MICROBIT  

SPHERO SPK EDU  

LEGO MINDSTORM  

CLICK4ALL 

 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

PHẦN 5: TỔNG QUAN CÁC 

HOẠT ĐỘNG 

 
 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

 

                             NGÀY 1 

Vào buổi sáng, chúng tôi bắt đầu với một bài tập sử dụng các hoạt động tương tác, hữu 

ích để giúp những người tham gia hiểu về trò chơi. Sau đó, chúng tôi đã có một phiên 

thảo luận về 4 trụ cột của học tập sáng tạo (Dự án, Đam mê, Đồng nghiệp, Vui chơi) 

được coi là một phương pháp giáo dục đồng cảm và sáng tạo 



 
      

                                                                                                                                 
 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

Vào buổi chiều, chúng tôi sử dụng bộ dụng cụ 

“Lego mind- storm” để bắt đầu một buổi học 

sáng tạo, dựa trên tư duy bằng đôi tay của bạn 

(suy nghĩ bằng cách làm) nơi những người 

tham gia có cơ hội thực hành những gì học dã 

học vào buổi sáng 

 

 

 

                              

 

 

 

                              

NGÀY 2 

Trong ngày thứ hai, chúng 

ta sẽ bắt đầu với một 

phần chơi nghiêm túc 

hoặc chơi Logo nghiêm 

túc, nơi những người 

tham gia sẽ được chia thành 

đội, họ sẽ cố gắng giải 

quyết các vấn đề phức tạp 

cùng nhau. Vào buooit 

chiều, chúng tôi luyện 

tập về kỹ năng viết mã và 

tính toán  



 
      

                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nâng cao khả năng sáng tạo của bạn 

Hành trình vào vũ trụ Lego để tạo ra, so sánh và đối đầu với nhau thông qua việc đại 

diện cho cái “tôi” của chính mình. Tôi là ai? Tôi quản lí môi trường xung quanh như 

thế nào, khi nào tôi muốn giao tiếp, tôi muốn truyền đạt điều gì thông qua sự sáng tạo 

của mình, tại sao tôi lại làm điều đó? 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

 

                                

 

NGÀY 3 

Kết thúc và đánh giá 
Trong ngày họp mặt này, chúng tôi đã xem xét các tài liệu học tập và các kết quả 

chính của quá trình học tập. Dựa trên các phương pháp hay nhất và các nghiên cứu 

điển hình mà chúng tôi đưa, các đối tác bắt đầu lên kế hoạch đưa chúng và ưu đãi 

thực tế. Chúng tôi cũng nghĩ ra những cách mới để truyền kiến thức cho đồng nghiệp 

và đồng nghiệp của họ. Với mục đích này, các video ngắn mà chúng tôi chuẩn bị có 

thể được sử dụng làm tài liệu quảng cáo và tạo động lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

Tóm tắt 

ngày 
Ngày 

dành 

riêng để 

tìm hiểu 

và so 

sánh các 

đường nét 

thiết yếu 

của thiết 

kế yo-

CODE 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

 

 

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu đối với việc sản xuất ấn phẩm này không 

ủy nhiệm sự chứng thực về nội dung chỉ phản ánh quan điểm của các tác 

giả và Ủy ban không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sự sử dụng nguồn 

gốc của thông tin bao gồm trong đó 

 

 

 

 

 

 


