
THỰC ĐỊA CÙNG CÁC THANH NIÊN

Vào cuối  tháng 10,  các nhà nghiên cứu của chúng tôi  đã
đến gặp các thanh niên ở quê hương của họ để khám phá
những dữ l iệu mà họ đã thu thập được.  Cùng nhau,  chúng
tôi  đã nắm bắt được các phương pháp giao t iếp khác nhau,
chủ yếu dựa vào các kỹ thuật kể chuyện.  Chúng tôi  cũng đã
tr ình bày các phương pháp rất truyền cảm hứng được Ban
Cố vấn Thanh niên sử dụng,  x in chân thành cảm ơn những
người  đã hỗ trợ cho dự án này.

Các bạn thanh niên hiện đang bận rộn hoàn thiện câu
chuyện của họ,  tất  cả đều được thể hiện bằng những định
dạng độc đáo và mạnh mẽ: âm thanh,  ảnh chụp,  phim,
tranh vẽ,  truyện ngắn,  truyện tranh,  sách lật . . .  đủ những
thứ tuyệt vời .

Những câu chuyện này sẽ được tr ình bày tại  sự kiện Trưng
bày cuối  cùng vào ngày 14 tháng 12 năm 2022, tại  Hà Nội ;
và sẽ được phát trực tuyến thông qua StoryMap trên trang
web của dự án.

THIÊN ĐƯỜNG MÚA RỐI
Như những người quan tâm đến dự án này

sẽ biết,  chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với
Viện Nghiên cứu Văn hóa tại Việt Nam để
sản xuất một vở múa rối nước đương đại,

khám phá một số thách thức khí hậu và
thực tiễn thích ứng được xác định trong dự

án này. Trong chuyến thực địa gần đây nhất
của chúng tôi ,  chúng tôi rất vui được gặp

một số nghệ sĩ sẽ tạo ra những con rối tuyệt
vời này cho buổi biểu diễn. Chúng tôi thật
nóng lòng muốn xem sản phẩm cuối cùng

của một loại hình nghệ thuật truyền thống
như vậy trong việc giải quyết các vấn đề

đương đại!

BẢN TIN ĐIỆN TỬ
YOUTH FUTURES VIETNAM
CẬP NHẬT, THÁCH THỨC VÀ THÀNH TỰU
THỨ SÁU 17 THÁNG MƯỜI MỘT 2022



Anh kể về hành trình làm nghiên cứu sinh của mình. Cô cho biết "Ở Việt
Nam có truyền thuyết so sánh việc học/lấy bằng tiến sĩ với việc Tôn Ngộ
Không (nhân vật thần thoại Trung Quốc) trải qua 81 kiếp nạn khi đi thỉnh
kinh. Điều này không sai, nhưng tôi muốn nhìn ở khía cạnh tích cực. Đối với
tôi,  4 năm của con đường học tiến sĩ là một chuỗi những thay đổi trong suy
nghĩ, nhận thức và cảm xúc. Tôi đã chọn chuyên ngành không sát với nền
tảng của mình ở bậc đại học và thạc sĩ,  nhưng theo một hướng mà tôi cho là
hợp lý.

TIÊU ĐIỂM TRONG TUẦN:
NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN THỊ  QUỲNH ANH
TUYỆT VỜI  CỦA CHÚNG TÔI
ĐÃ NỘP LUẬN ÁN TIẾN SĨ  CỦA CÔ ẤY

Tôi đã chọn cố vấn của mình một cách
tình cờ qua lời giới thiệu của một giáo
viên cũ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn
không hiểu tại sao cố vấn của tôi,
người trước đây không biết nhiều về
tôi,  lại đồng ý nhận tôi làm học trò.
Mọi thứ diễn ra thật thú vị.  Tôi từ một
người không thích học lại trở thành
một người đam mê khám phá, từ một
người từng ngủ nướng thêm vài phút
mỗi sáng khi phải thức dậy đi làm lại
trở thành một người không cần báo
thức mà vẫn dậy đúng giờ. Tôi từng
không có một nụ cười vô tư nào trong
một khoảng thời gian rất dài, bây giờ
thì tôi cười cả ngày với những người
cùng phòng nghiên cứu của mình.

Tất nhiên, con đường của một nghiên cứu sinh
còn rất nhiều thăng trầm nhưng tôi vẫn yêu con
đường mình đã chọn”.

Xin chúc mừng cột mốc quan trọng này, Anh. Chúng tôi hy vọng hành trình nghiên
cứu trong tương lai của bạn sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui và sự hài lòng.

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


