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SONG TÍNH VÀ CHUYỂN GIỚI (LGBT) 

Chức danh 
Tập huấn viên về Đa dạng tính dục và xây dựng môi trường thân 

thiện với người đồng tính, song tính và chuyển giới (“LGBT”) 

     ứ    ều p    Trung t m    t triển Nông t ôn miền Trung Việt Nam (CRD) 

Địa   ểm thực hiện Thừa Thiên Huế, Quảng Trị 

Thời gian thực hiện Tháng 11/2018 

 

1. Giới thiệu: 

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), trường Đại học Nông 

Lâm Huế đang triển khai Dự án “Giảm phân biệt   i xử và tăng  ường sự tham gia 

của trẻ em và thanh thiếu n ên  ồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT)” do Bộ 

Ngoại giao, T ương mại và Phát triển Canada (DFATD) tài trợ với các mục tiêu n ư sau: 

 Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức và t ay đổi t  i độ của phụ huynh và giáo viên về 

các vấn đề liên quan đến LGBT  

 Mục tiêu 2: Tăng cường sự hiện diện và tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên 

LGBT  

 Mục tiêu 3: Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về quyền và sự tham gia 

của trẻ em và thanh thiếu niên LGBT  

Để đạt được mục tiêu 1, dự án sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn (1 lớp cho phụ huynh và 1 

lớp cho giáo viên) về “Đa dạng tính dục và xây dựng môi trường thân thiện với người 

đồng tính, song tính và chuyển giới”. CRD đang tìm kiếm 1 tư vấn có chuyên môn và 

kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện 2 lớp tập huấn này. 

2.  Mục tiêu:   

Sau 01 ngày tham gia khóa học, các học viên có thể: 

- Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về đồng tính, song tính và chuyển giới, các từ ngữ và 

hành vi biểu đạt sự kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến giới và tính dục trong gia đìn , 

n à trường và cộng đồng; 

- Biết được các cách ngăn c ặn, can thiệp và hỗ trợ khi chứng kiến trẻ em/thanh thiếu 

niên LGBT bị kỳ thị/phân biệt đối xử/bắt nạt ở n à trường và cộng đồng, hỗ trợ giải quyết 

tình huống và tư vấn tâm lý cho học sinh/con em  



 

- Nắm được thông tin về Hội  FLAG Việt Nam và các hoạt động của Hội 

 

3. Đ   tượng:   

 

- Giáo viên/cán bộ n  n viên n à trường, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ 

trách, Giáo viên Thể dục, Giáo viên sinh học. 

- Phụ  uyn /người nhà của trẻ em/thanh thiếu niên LGBT trên địa bàn; hội trưởng hội 

phụ huynh các lớp; các phụ huynh quan tâm 

 

4. P ương p áp tập huấn 

Sử dụng p ương p  p có sự tham gia lấy tham dự viên làm trung tâm; tập huấn 

viên/người điều phối đóng vai trò là người chia sẻ kiến thức/kinh nghiệm, điều phối thảo 

luận nhóm/thảo luận chung; lồng ghép các hoạt động tương t c, chia sẻ vào trong khung 

c ương trìn  tập huấn 

 

5. Công việc 

 Thiết kế/biên soạn c ương trìn , nội dung và tài liệu tập huấn  

 Thiết kế phiếu đ n  gi  đầu vào và đầu ra tập huấn 

 Triển khai 2 lớp tập huấn tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị (1 ngày/lớp) 

 Tổng hợp thông tin và viết báo cáo sau tập huấn 

 

6. Sản phẩm mong  ợi 

 C ương trìn  1 ngày tập huấn   

 Phiếu đ n  gi  trước và sau tập huấn  

 1 bộ tài liệu tập huấn 

 1 báo cáo tập huấn 

 Các nội dung tập huấn cần tập trung vào: 

+ Khảo sát Mức độ thân thiện tại trường học và cộng đồng và ấn tượng về người 

LGBT; 

+ Chùm khái niệm cơ bản về LGBT(Q); 

+ C c quan điểm sai lầm; 

+ Bắt nạt, phân biệt đối xử và kỳ thị trên cơ sở giới 

+ Cẩm nang những điều nên làm cho giáo viên nhằm ngăn c ặn kỳ thị và phân biệt 

đối xử  

+ Cách can thiệp khi xảy ra bắt nạt, hỗ trợ giải quyết tình huống, tư vấn tâm lý; 

+ C c ý tưởng xây dựng môi trường trường học/cộng đồng thân thiện với trẻ em và 

thanh thiếu niên LGBT; 

+ Giới thiệu về PFLAG Việt Nam 



 

 

7. Dự kiến thời gian tập huấn: Từ 10 – 25/11/2018 

 

8. Yêu  ầu   uyên môn, k n  ng  ệm và năng lự  

- Có c uyên môn về quyền trẻ em và am  iểu c c vấn đề liên quan đến quyền trẻ em, 

đa dạng giới, c ống p  n biệt đối xử 

- Có ít n ất 5 năm kin  ng iệm làm việc trong lĩn  vực p  t triển cộng đồng/bảo vệ 

trẻ em/LGBT 

- Có ít n ất 3 năm kin  ng iệm giảng dạy và đào tạo về bảo vệ trẻ em/LGBT 

- Sử dụng t àn  t ạo n iều p ương p  p để  uy động sự t am gia. 

 

9. P í tập  uấn: 

- 4.000.000 đ/lớp (đã bao gồm t uế TNCN)  

- Công t c p í và tiền đi lại: T eo quy địn  của Dự  n 

 

10. Cá  lưu ý k á : Trong t ời gian t ực  iện  ợp đồng, c c tư vấn: 

- C ịu tr c  n iệm về việc mua c c loại bảo  iểm ng ề ng iệp, y tế, tai nạn, đi lại và 

c c k oản tương tự k  c trong suốt t ời gian t ực  iện  ợp đồng tư vấn 

- Bảo đảm c ất lượng c c kết quả đầu ra t eo yêu cầu đã đề cập 

- Dự  n sẽ k ấu trừ t uế TNCN trước k i trả kin  p í c o c  n  n t ực  iện  ợp đồng 

 

11. Cá   nộp  ồ sơ quan tâm:  

C c c  n  n quan t m vui lòng gửi email bày tỏ quan t m và gửi kèm CV đến dự  n 

“Giảm p  n biệt đối xử và tăng cường sự t am gia của trẻ em và t an  t iếu niên đồng 

tín , song tín  và c uyển giới (LGBT)” - Trung t m    t triển Nông t ôn miền Trung 

Việt Nam (CRD) t eo  ịa   ỉ ema l: anhdl@crdvietnam.org (Ms. Đặng Lan Anh) 

trước ngày 26/10/2018.  


