
HỢP TÁC  VỚI
BẢO TÀNG DÂN TỘC  HỌC
Người đứng đầu dự án của chúng tôi ,  Lisa

Jones,  đã gặp phía Bảo tàng Dân tộc học trong

tuần này!  Bảo tàng có trụ sở tại  Hà Nội sẽ hỗ

trợ chúng tôi  tổ chức một sự kiện cuối  cùng để

giới  thiệu thành quả của thanh niên và sẽ

giúp chúng tôi  làm một buổi  biểu diễn múa rối

nước gói  gọn những câu chuyện của giới  trẻ

theo cách hợp lý  và sáng tạo với  địa phương.

Múa rối  nước đã trở thành một phương thức

truyền đạt câu chuyện lâu đời  và được hình

thành ở Việt  Nam từ thế kỷ 11 ,  và vì  vậy chúng

tôi  vô cùng vui  mừng khi  nhận được sự hợp

tác của phía Bảo tàng!

ĐÀO TẠO TRỰC  TUYẾN
Để chuẩn bị cho những người tham gia trong vai trò
là nhà nghiên cứu cộng đồng và nhà vô địch về khí
hậu, chúng tôi sẽ cung cấp một số khóa đào tạo trực
tuyến bao gồm các chủ đề như biến đổi khí hậu, mục
đích và quy trình nghiên cứu, chụp ảnh, lập bản đồ
và các ví dụ về các dự án khác mà thanh niên tham
gia. Nếu bạn có một dự án muốn chia sẻ với giới trẻ,
vui lòng cho Florence biết càng sớm càng tốt và
chúng tôi có thể đảm bảo rằng họ sẽ thấy được
những điều tuyệt vời mà bạn đang làm.
Họ có cần khóa đào tạo nào mà chúng tôi chưa có
không? Bạn có điều gì muốn đề nghị để phát tr iển kỹ
năng của họ không? Hãy l iên hệ nếu có, chúng tôi
rất muốn nhận được phản hồi từ bạn.

CẬP NHẬT, THÁCH THỨC VÀ THÀNH TỰU
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Có bất cứ thành công nào gần đây mà bạn muốn chia sẻ với một nhóm lớn hơn,

những thách thức mà bạn muốn thảo luận, hay các dự án bạn muốn trao đổi, các

cơ hội mà bạn nghĩ có thể những người khác sẽ quan tâm không? Hãy cho chúng

tôi biết tại f .e.halstead@hull .ac.uk và chúng tôi sẽ đưa nó vào bản tin điện tử

trong tương lai !

B Ạ N  C Ó  Đ I Ề U  G Ì  Đ Ó  M U Ố N  C H I A  S Ẻ ?

CẬP NHẬT TRUYỀN THÔNG
Chúng tôi hiện đang phát triển một trang web làm trang trung tâm cho dự án
Youth Futures Vietnam. Trang này sẽ trình bày dự án và các kết quả của nó, và
sẽ bao gồm một phần thuộc sở hữu của YAB, cũng như một khu vực riêng cho
những người tham gia dự án. Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào cho trang web, hãy
liên hệ!

Chúng tôi cũng có một nhóm Facebook riêng để những người tham gia Youth
Future gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng và cộng tác.

Tài khoản Twitter @vietnam_youth của chúng tôi hiện đã hoạt động - hãy theo
dõi chúng tôi để được cập nhật thông tin về dự án khi mọi thứ diễn ra!

T I Ê U  Đ I Ể M  T R O N G  T U Ầ N :
N H Ữ N G  C Â U  C H U Y Ệ N  V Ề
L Ũ  L Ụ T

Tuần này chúng ta sẽ bắt đầu với dự án gần đây của Katie
Parson, Những câu chuyện về Lũ lụt.  Dự án này dựa trên
nghiên cứu trước đây về trải nghiệm của trẻ em và thanh niên
trong và sau lũ lụt,  đồng thời giải đáp các câu hỏi được đặt ra
về việc sử dụng các phương pháp luận sáng tạo để khám phá
trải nghiệm và kể câu chuyện của họ. Bằng cách kết hợp trải
nghiệm thực tế của trẻ em với các kỹ thuật kể chuyện nhập
vai,  chúng tôi có thể xây dựng ý thức tự chủ và sự chuẩn bị
sẵn sàng cho những người trẻ tuổi.  Khám phá các Câu chuyện
tương tác về Lũ lụt tại đây, và/hoặc tìm hiểu thêm một số
thông tin khác bằng l iên kết này.

Chúng tôi muốn tích cực làm nổi bật những
câu chuyện tuyệt vời đang diễn ra cả trong và
ngoài mạng lưới của chúng tôi .  Mục Tiêu điểm
trong Tuần sẽ thực hiện điều này! Bạn có điều
gì đó muốn chia sẻ hoặc có ai đó/điều gì đó
bạn muốn đề cử không? Bạn biết phải làm gì
rồi đó - chỉ cần gửi cho chúng tôi vài dòng tại
f .e.halstead@hull .ac.uk. 
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