Hoạt động học tập thông qua phục vụ cộng đồng của môn học Môi trường
và Phát triển
Đưa tin: Trần Thanh Thư
Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động học
thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL) dành cho thành viên VNES do Trung tâm Hợp
tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage) và Trung tâm Nghiên cứu Phát
triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID),
VNES đã lựa chọn đề xuất chuyển đổi một phần môn học Môi trường và Phát triển do
Bộ môn CNKT Môi trường quản lý thành hoạt động cộng đồng “Tuyên truyền bảo tồn
các nguồn sinh vật biển đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái môi trường đang bị
đánh bắt và sử dụng làm thực phẩm”.
Môn học Môi trường và Phát triển là môn học mới thiết kế cho sinh viên các ngành
khác nhau tại trường Đại học Nha Trang, giúp sinh viên trình bày được các kiến thức
cơ bản về môi trường, phân tích được mối quan hệ và sự tương tác giữa sự phát triển
của kinh tế xã hội và môi trường sống, đề xuất được các phương pháp xử lý vấn đề
môi trường nhằm hướng tới sự phát triển bền vững. Môn học này đang được cập nhật
vào chương trình Đào tạo Đại học của nhiều trường Đại học tại Việt Nam và trên thế
giới nhằm hưởng ứng thông điệp về Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái (2021-2030) của
Liên Hợp Quốc.
Hoạt động cộng đồng của môn học Môi trường và Phát triển sẽ giúp sinh viên nâng
cao kỹ năng tìm thông tin, áp dụng các kiến thức và kỹ năng được trang bị trong quá
trình học để lên kế hoạch thực hiện hoạt động tuyên truyền cụ thể cho cộng đồng, giúp
bảo tồn các đối tượng sinh vật biển tại địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Nội dung hoạt động hoàn toàn phù hợp với mục tiêu môn học, định hướng đào tạo của
trường Đại học Nha Trang, cũng như đặc điểm mang tính địa phương của thành phố
Nha Trang.
Nhóm giảng viên phụ trách môn học hướng dẫn sinh viên thực hiện các hoạt động
chính như sau:
- Thiết kế phiếu điều tra về đối tượng sinh vật cần bảo tồn;
- Thực hiện khảo sát thực tế;
- Thu nhận và xử lý thông tin;
- Thiết kế tài liệu in, infographic, video clip tuyên truyền về bảo tồn;
- Thực hiện công tác tuyên truyền;
- Đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyên truyền.

Buổi trao đổi với chuyên gia về các sinh vật bảo vệ rạn san hô, 22/11/2021

Buổi họp qua Google Meet trước khi sinh viên đi khảo sát

