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THỜI GIAN

NHÓM

19h30 – 03h00

Cả đoàn

CHƯƠNG TRÌNH
Tối thứ 6

ĐỊA ĐIỂM

Tập trung di chuyển đến Hồng Thái

Hà Nội

Thứ 7
03h00 – 07h30

Cả đoàn

Check in homestay, nghỉ ngơi

Homestay

07h30 – 08h30

Cả đoàn

Thức dậy, ăn sáng, chuẩn bị cho hoạt động trong ngày

Homestay

Tìm hiểu thông tin cần thiết để lập fanpage cho
homestay

Hồng Thái

Nhóm Marketing
08h30 – 11h00

Nhóm Chương trình Cùng nhóm cơ sở tham gia trải nghiệm
Nhóm Dạy học
Nhóm Cơ sở

11h00 – 14h00

Cả đoàn
Nhóm Marketing

14h00 – 16h30

Nhóm Dạy học
Nhóm Cơ sở

Hồng Thái

Tổ chức giờ học, hoạt động cho các em học sinh

Trường Tiểu học Hồng Thái

Trải nghiệm sản phẩm du lịch. Quay phim quy trình trải
nghiệm

Hồng Thái

Ăn trưa, nghỉ ngơi

Homestay

Lập fanpage cho homestay, cập nhật các thông tin cần
thiết.

Homestay

Tổ chức giờ học, hoạt động cho các em học sinh

Trường Tiểu học Hồng Thái

Tiếp tục hoạt động trải nghiệm. Hỗ trợ người dân hoàn
thiện sản phẩm trải nghiệm, homestay

Nhóm Chương trình Chuẩn bị chương trình buổi tối
16h30 – 17h30

Cả đoàn

Vui chơi tự do quanh thôn

17h30 – 19h30

Cả đoàn

Tắm rửa, ăn tối

Hồng Thái
Hồng Thái
Thôn Khâu Tràng
Homestay
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20h00 – 21h30

Cả đoàn

Homestay

Giao lưu buổi tối, sau đó nghỉ ngơi
Chủ Nhật

06h00 – 07h00

Cả đoàn

Thức dậy, ăn sáng, check out homestay

07h00 – 09h30

Cả đoàn

Di chuyển đến thông Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện
Lâm Bình

09h30 – 12h00

Cả đoàn

Tham quan Hồ Na Hang

12h00 – 14h00

Cả đoàn

Ăn trưa, nghỉ ngơi

14h00 – 21h30

Cả đoàn

Lên đường trở về Hà Nội

I.

Homestay
Thượng Lâm
Hồ thủy điện Na Hang
Thượng Lâm
Hà Nội

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
Nhóm hoạt động

Mục đích

1. Nhóm Marketing

Truyền thông cho vùng văn hoá dân tộc

Nhiệm vụ

1. Chụp ảnh hoạt động
- Chụp 5-10 ảnh chất lượng về hoạt động tình nguyện của mỗi nhóm
Dao tại Na Hang, Tuyên Quang. Góp phần
- Khai thác các câu chuyện đặc biệt về người dân tại điểm dự án
quảng bá và thúc đẩy du lịch cộng đồng tại
- Làm clip về hoạt động trong chuyến đi
Na Hang.
- Post bài cảm nhận chuyến đi lên FB cá nhân hoặc các kênh khác với
Hashtag: #VEO #Nahang
2. Truyền thông cho homestay, điểm dự án
- Lập fanpage cho homestay bằng nick của chủ homestay: Homestay
Nàng Mây
- Chọn ảnh đại diện, ảnh bìa cho homestay trên nguồn ảnh của VEO
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- Viết bài mô tả về homestay (255 ký tự)
- Liệt kê các dịch vụ kèm giá của homestay trên fanpage.
- Viết bài post đầu tiên trên fanpage
- Mời bạn bè like fanpage của homestay: Mục tiêu 20 likes và

follow
- Viết 10 đánh giá chất lượng lên fanpage homestay, google (nick
của team Mar hoặc bạn bè)
- Viết 1 bài đăng lên Phuotluon.com về văn hóa, về cảnh quan tại
Na Hang. Hashtag: #VEO #HomestayNangMay
- Viết 1 bài đăng trên Volunteerforeducation về văn hóa, về cảnh
quan tại Na Hang. Hashtag: #VEO #Nahang
3. Văn nghệ:
- Chuẩn bị và đóng góp 1 tiết mục cho đêm gala

2. Nhóm Dạy học

Tạo một môi trường học tập với nhiều hoạt
động vui chơi kết hợp học tập bổ ích cho
các em.
- Đối tượng: học sinh cấp 1 số lượng 20 –
30 em/lớp.
- Thời lượng: Cả ngày Thứ 7
- Địa điểm: Trường liên cấp Hồng Thái.

1. Chuẩn bị giáo án và dụng cụ dạy học
- Chỉnh sửa giáo án đã có của VEO cho phù hợp (nếu cần):
+ Kỹ năng:
+ Tiếng Anh:
+ Tổ chức giờ đọc sách: (30 phút)
- Dụng cụ: Theo giáo án
2. Tổ chức giờ học
- Tổ chức giờ học thành công, vui vẻ
- Điểm danh và nhận xét về học sinh trong sổ theo dõi của VEO
- Khai thác các câu chuyện đặc biệt của các em nhỏ tại điểm dự án
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- Tặng 2 áo cho học sinh và đánh dấu vào danh sách học sinh dựa vào
các tiêu chí
3. Văn nghệ:
- Chuẩn bị và đóng góp 1 tiết mục cho đêm gala

3. Nhóm cơ sở

Hỗ trợ người dân xây dựng và hoàn thiện
1. Sáng thứ 7: Hoạt động trải nghiệm
sản phẩm du lịch trải nghiệm.
- Trải nghiệm và đưa ra feedback đóng góp trực tiếp cho người dân.
Trải nghiệm “Xao chè thủ công”
- Quay video hoặc tổ hợp video giới thiệu về quy trình.
Yêu cầu: Phân công thành viên quay, chụp theo các tiêu chí sau:
+ 1 người quay toàn cảnh cả nhóm, cảnh xa
+ 1 người quay cảnh cận: hành động xao chè, hành động hái chè, chân
dung chị Dương khi giới thiệu, chị Dương hướng dẫn các bạn, TNV
hái chè, thành phẩm...
+ 1 người quay cảnh chung quanh homestay, cảnh đẹp quanh Hồng
Thái, trời, mây, núi, ruộng lúa...
+ 1 người quay cảm nghĩ của TNV sau khi trải nghiệm, phỏng vấn đôi
lời của người dẫn
+ 1 người ghi âm lời dẫn của chị Dương từ đầu đến kết thúc, không
gián đoạn
*Lưu ý: Quay màn hình ngang, không rung. Sau đó tổng hợp file quay
vào 1 ổ drive riêng, không để cùng ảnh
2. Chiều thứ 7: Hoạt động Feedback
- Tiếp tục hoạt động trải nghiệm. Hoàn thành quay chụp hoạt động
Xao chè thủ công
- Họp và viết phản hồi, đưa ra giải pháp cho người dân về hoạt động
trải nghiệm để cải thiện:
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+ Quy trình trải nghiệm, Timeline
+ Khả năng truyền đạt của người hướng dẫn
+ Sản phẩm sau trải nghiệm
- Viết bài giới thiệu về trải nghiệm và thu thập hình ảnh, video chất
lượng từ buổi sáng để post lên trang cá nhân của chị Dương, và
PhuotLuon.Com với Hashtag #XaocheNahang
- Hỗ trợ người dân hoàn thiện cơ sở vật chất trong homestay.
3. Văn nghệ
- Chuẩn bị và đóng góp 1 tiết mục cho đêm gala
1. Chuẩn bị
4. Nhóm Chương Gắn kết giao lưu văn hóa, tăng tính đoàn
kết
giữa
các
thành
viên
trong
đoàn
và
trình
- Lên kịch bản 3 phần cho đêm gala:

người dân thông qua các trò chơi, văn
+ Phần 1: Âm nhạc, văn hóa địa phương: Mời cô Lây đến hát Páo Dung
nghệ.
và giới thiệu về truyền thống hát Páo. Cả đoàn cùng học hát 1 khổ Páo.
Giúp TNV hiểu hơn về những nét văn hóa Hoặc trò chơi tìm hiểu về văn hóa địa phương
của người Dao Tiền tại xã Hồng Thái
+ Phần 2: Trò chơi giao lưu với trẻ em và người dân địa phương
+ Phần 3: Văn nghệ và lửa trại
- Set up: Backdrop, trang trí, sân khấu, loa đài
2. Hoạt náo trên xe
- Tổ chức văn nghệ, trò chơi trên xe
- Giới thiệu, gắn kết các bạn TNV
- Khai thác các câu chuyện đặc biệt của TNV trong chuyến đi
3. Tổ chức chương trình Gala
- Tổ chức chương trình Gala vui vẻ, lành mạnh, đúng giờ quy định của
địa phương
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- Cùng nhau dọn dẹp sau khi kết thúc chương trình
-------------------------------------------------------------------------------------------CHÚ Ý ĐỐI VỚI CÁC BẠN TNV TRONG CHƯƠNG TRÌNH
1. Các bạn TNV sau khi xác nhận nhóm hoạt động, nếu không tích cực tham gia, đóng góp cho nhóm tình nguyện, và bị bạn Mentor phản ánh,
VEO có quyền từ chối cho bạn đó tham gia chuyến đi.
2. Các bạn TNV tham gia trong chuyến đi, nếu có những hành vi làm xấu đi hình ảnh của VEO hoặc gây ảnh hưởng đến cộng đồng người dân tại
điểm đến và các bạn TNV khác và bị bạn Mentor phản ánh, VEO có quyền từ chối cấp chứng chỉ TNV sau chuyến đi cho TNV đó.
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