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Nhu cầu xây lớp học cho trường 
tiểu học Thanh Sơn - Trà Vinh

Giới thiệu:
Trường tiểu học Thanh Sơn, Ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, Huyện Trà Cú, Tình Trà Vinh hiện là trường học chính quy cho 
549 em học sinh, đa số là dân tộc Khmer nghèo. Tỉnh, huyện, xã đều thuộc diện nghèo của cả nước. 

Nhu cầu: Trường có hơn 10 lớp học đã xuống cấp, 2 phòng tạm và cơ sở vật chất không đáp ứng việc học 2 ca/ngày nên 
một lớp sĩ số thường gần 50 em, vượt quy định chung (35 em/lớp). Trường rất cần hỗ trợ để thêm lớp học cho các em để 
giảm sĩ sổ lớp và giảm tải cho giáo viên. Vì các em học sinh thuộc vùng sâu vùng xa nên ít có cơ hội được hướng dẫn 
thêm các kỹ năng xã hội khác như tiếng Anh, chăm sóc vệ sinh cá nhân, giáo dục giới tính. Do đó ngoài việc xây dựng cơ 
sở vật chất, trường cũng cần có thêm hỗ trợ về kỹ năng cho học sinh.

Số lượng học sinh: Khoảng 549 em 7-12 tuổi; thụ hưởng từ 2 lớp học trên 70 em.

Hoạt động Service-Learning có tiềm năng hợp tác quốc tế: 
Sinh viên UEF và sinh viên quốc tế có thể cùng nhau hỗ trợ việc xây dựng lớp học tại địa phương, đồng thời tổ chức các 
hoạt động giao lưu: tiếng Anh, giáo dục giới tính hoặc chăm sóc vệ sinh cá nhân cho toàn bộ học sinh của trường.

Mục tiêu phục vụ cộng đồng:
- Hỗ trợ xây lớp học mới nhằm giảm tải cho các lớp học cũ
- Tạo môi trường giao lưu, tăng hiểu biết xã hội cho các em học sinh
- Rèn luyện kỹ năng xã hội khác giúp trẻ tự chăm sóc, bảo vệ bản thân

Mục tiêu học tập của sinh viên:
- Nâng cao hiểu biết của sinh viên về cộng đồng trẻ em ở các địa phương khó khăn, thiểu số
- Sinh viên học được kiến thức và kỹ năng làm việc với trẻ em, giảng dạy tiếng Anh và kỹ năng cho trẻ em.
- Sinh viên học qua trải nghiệm văn hóa bản địa, học cách chấp nhận sự khác biệt và thích nghi với môi trường mới, là 
những kỹ năng và hiểu biết cần thiết của một công dân toàn cầu..

Các hoạt động của sinh viên:
- Hỗ trợ cho việc xây dựng trường học: sơn, vẽ, dọn dẹp...
- Xây dựng và thực hiện các chương trình giao lưu văn hóa, kỹ năng cho các em hoc sinh

Các ngành học phù hợp: Giảng dạy tiếng Anh, Giáo dục học, Xây dựng, Xã hội học, Phát triển cộng đồng, Y tế công 
cộng,...

Số lượng sinh viên dự kiến: 15 sinh viên UEF và 5-15 sinh viên quốc tế

Dự trù kinh phí: 
- Xây dựng trường: 800-900 triệu đã bao gồm bàn ghế, bảng cho 70 em học sinh
- Tổ chức chuyến đi cho 20 sinh viên + khoảng 5 giáo viên đi kèm trong 3 tuần
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