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SỨ MỆNH CỦA TỔ CHỨC
Mang đến những cơ hội học tập bình đẳng cho cộng đồng người khiếm thính tại Việt Nam thông qua
những chương trình dạy tiếng Anh và Tin học căn bản miễn phí. Nâng cao nhận thức chung của xã hội về
những khó khăn của cộng đồng này.
PHÂN TÍCH NHU CẦU
Trong số gần 2.7 triệu người khiếm thính ở Việt Nam, một tỉ lệ khá lớn không có cơ hội hòa nhập và tiếp
cận nền giáo dục có chất lượng, dẫn đến sự bất công trong giáo dục và cơ hội việc làm.
Thông qua kết quả khảo sát nhu cầu và dạy thử nghiệm với đối tượng người khiếm thính dưới 18 tuổi,
Hear.Us.Now. kết luận:
•

Cộng đồng người khiếm thính có nhu cầu học tiếng Anh & Tin học như mọi người.

•

Cộng đồng người khiếm thính có khả năng tiếp thu những kiến thức này bình thường, miễn rằng

họ có 1 kênh truyền tải phù hợp.
•

Phương pháp giáo dục của Hear.Us.Now. đã chứng minh được tính phù hợp và hiệu quả

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI
Dự án kỳ vọng có thể phổ cập được nguồn tài nguyên đến 10% của tổng số 2.7 triệu người khiếm thính
(tương đương 270,000 người) trên toàn Việt Nam có khả năng tiếp cận Internet.
MỤC TIÊU DỰ ÁN
Xây dựng một nền tảng giáo dục trực tuyến với giáo trình các môn tiếng Anh, Tin học, và Khoa học
thường thức được thiết kế phù hợp với nhu cầu học tập của công đồng khiếm thính. Qua đó góp phần
tạo điều kiện hòa nhập và đóng góp cho xã hội của cộng đồng này được tốt hơn.

TÓM TẮT DỰ ÁN
Cụ thể dự án trang bị cho người khiếm thính kỹ năng đọc và viết Tiếng Anh ở trình độ A2 theo Khung
trình độ Chung Châu Âu và kỹ năng Tin học tương đương trình độ bằng A, Chứng chỉ Quốc gia Việt Nam.
KẾT QUẢ DỰ KIẾN
Sản phẩm trực tiếp trong 6 tháng:
Xây dựng một bộ học liệu gồm 120 bài giảng gồm video clips kết hợp dạy tiếng Anh, Tin học, và chia sẻ
những Kiến thức thường thức, sử dụng phụ đề tiếng Việt và Ngôn ngữ ký hiệu. Triển khai 1 platform trực
tuyến để người khiếm thính học theo các bài giảng này và được theo dõi, đánh giá sự tiến bộ đầy đủ.
Sản phẩm trực tiếp trong 24 tháng:
Dự án xây dựng một chương trình tiếng Anh căn bản, kéo dài 100 tuần, dựa trên bộ SGK Việt Nam, phù
hợp với các bạn khiếm thính.
Sản phẩm trực tiếp trong 5 năm:
Một chương trình phổ cập giáo dục để trẻ em khiếm thính có thể tự làm chủ được tri thức, thông qua
việc dạy các em CNTT và tiếng Anh.
HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
Xây dựng 1 kênh giáo dục trực tuyến miễn phí để dạy tiếng Anh, Tin học, và Khoa học thường thức cho
cộng đồng người khiếm thính tại Việt Nam với các hoạt động sau:
Thời gian

Hoạt động


Tháng 9/2016

Xây dựng 3 bài giảng trực tuyến mẫu để thử nghiệm khả năng học
của người khiếm thính qua kênh trực tuyến.



Lấy ý kiến của người học và các chuyên gia

Tháng 10/2016

Triển khai xây dựng bộ giáo trình 100 - 120 bài giảng

Giữa tháng 11/2016

Kết hợp cùng Kera.vn và Kyna.vn để xây dựng platform trực tuyến

Tháng 12/2016 – 1/2017
Tháng 1/2017 – 4/2017
Tháng 6/2017

Kết hợp cùng các trung tâm và trường chuyên biệt để giới thiệu và phổ
biến website học này đến người khiếm thính
Bổ sung chương trình này vào các lớp học truyền thống sẵn có của dự án
để đánh giá thêm về tính hiệu quả.
Đánh giá lại chất lượng về dự án.

TÓM TẮT DỰ ÁN
SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG
Đối tượng

Sự tham gia

Phụ huynh của gần 100 em thành viên dự án,



Tham gia học với dự án

thành viên của CLB Văn hóa người điếc TPHCM,



Đóng góp phản hồi, đánh giá, xếp hạng trực

cộng đồng người khiếm thính

tuyến

Phòng GDDT Q. Bình Thạnh

Giám sát chất lượng đào tạo

Công ty Kyna, Kera.vn

Xây dựng platform trực tuyến

Các trung tâm và trường chuyên biệt

Giới thiệu và phổ biến website học này đến người
khiếm thính

Các doanh nghiệp

Đóng góp tài chính

TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN
- Có hiệu quả vững bền: tập trung dạy những kiến thức và kỹ năng căn bản, vốn dĩ là những kỹ năng cần
thiết và bất biến theo thời gian.
- Có tính lâu dài: ngoài kyna.vn và kera.vn, chương trình sẽ phát hành miễn phí trên Youtube, Facebook,
và sẵn sang chia sẻ cho bất cứ đối tác nào có nhu cầu. Sau khi kết thúc tài trợ, nếu trong trường hợp xấu
nhất là dự án không được các đối tác kỹ thuật tiếp tục tài trợ platform và server thì các kênh mạng xã
hội nêu trên sẽ vẫn duy trì.
THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
Từ 9/2016 từ 6/2017
NGÂN SÁCH DỰ ÁN
Hạng mục

Đơn vị

Đơn giá

Số lượng

Tổng cộng

(VNĐ)
1

2

Địa điểm, cơ sở

G.A.P Institute

5 triệu

vật chất hoạt

đồng/

động

tháng

Nguồn nhân lực
dự án (5 người)

Hear.Us.Now

5 triệu
đồng/
tháng

LIN
tài trợ

6 tháng

30 triệu đồng

0 đồng

6 tháng

30 triệu đồng

0 đồng

TÓM TẮT DỰ ÁN
3

Biên tập và soạn

1.Hear.Us.Now

0 triệu

thảo giáo trình

2. Sở GDDT tỉnh

đồng/

(có mời 3

Lâm Đồng

tháng

chuyên gia bên

3. Trung tâm

ngoài tham gia)

Nghiên cứu người

6 tháng

0 triệu đồng

0 đồng

200 triệu đồng

125 triệu đồng

6 tháng

60 triệu đồng

0 triệu đồng

5 hội thảo

25 triệu đồng

25 triệu đồng

2 tháng

10 triệu đồng

0 triệu đồng

khiếm thính (CED)
4

Sản xuất video

1.Hear.Us.Now

1.5 - 2

100 - 120

và xây dựng

2.Website Kyna.vn

triệu đồng/

videos

giáo trình điện

3. Website Kera.vn

video

tử

4. Khoa Giáo dục
đặc biệt, ĐH Sư
phạm TPHCM

5

Hạ tầng kỹ thuật

1.Website Kyna.vn

10 triệu

mạng (Platform

2.Website Kera.vn

đồng/

& server)
6

7

tháng

Tổ chức hội thảo

1.Hear.Us.Now

5 triệu/ hội

hướng dẫn trẻ

2. cùng các trung

thảo

khiếm thính sử

tâm khiếm thính và

dụng giáo trình

trường chuyên biệt

Chi phí quảng

1.Hear.Us.Now

5 triệu/

cáo online và

2. cùng các đối tác

tháng

offline

truyền thông
(Isobar Vietnam,
DigiPencil, etc.)
TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN

355 triệu đồng

TỔNG KINH PHÍ YÊU CẦU LIN TÀI TRỢ

150 triệu đồng

NHÂN SỰ DỰ ÁN
Trưởng dự án: Anh Lê Đình Hiếu, CEO Học viện G.A.P, được vinh danh Forbes 30 Under 30 năm 2016.
4 trưởng ban về Truyền thông, Tài chính, Quan hệ đối tác, và Kỹ thuật. 6 thành viên, 10 tình nguyện
viên cùng 5 cố vấn chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục người khiếm
thính.

