
 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP 

CHO HỌC SINH BẬC TRUNG HỌC 

 
Với mục tiêu nâng cao năng lực cho học sinh Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin 

và quản lý tài chính, Quỹ Dariu khởi xướng và triển khai Chương trình đào tạo khởi nghiệp cho học 

sinh bậc trung học nằm trong khuôn khổ Dự án I’mpossible – Bệ phóng khởi nghiệp. Dự án nỗ lực 

xây dựng và đem đến cho học sinh trung học Việt Nam một mô hình đào tạo kỹ năng kinh doanh và 

đổi mới sáng tạo thông qua cổng học tập trực tuyến LMS (Learning Management System) và Chương 

trình ươm tạo khởi nghiệp. Với cổng học tập trực tuyến LMS các em sẽ học tham gia học từ xa qua 

mạng Internet và chủ động được thời gian biểu của mình.  

 

Mục tiêu: Chương trình đào tạo toàn diện này gồm 02 hợp phần chính là Lập trình nâng cao và Quản 

lý tài chính, chuẩn bị cho học sinh đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho việc hiện thực hoá các sáng kiến 

của mình trở thành những doanh nghiệp thực sự. Đồng thời, bồi đắp cho các em tư duy học tập suốt 

đời và nâng cao năng lực bản thân, sẵn sàng cho việc lựa chọn ngành nghề. 

 

Hình thức hỗ trợ: Mỗi năm sẽ có khoảng 2,000 – 2,500 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 

thông từ các câu lạc bộ lập trình của Quỹ Dariu được tham gia chương trình này, được đào tạo tập 

trung vào các nội dung: 

(i) Lập trình: giáo viên và học sinh địa phương sẽ được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về 

Python, NFT, tiền điện tử, Blockchain, trí tuệ nhân tạo… nhằm trang bị cho người học 

kiến thức và kỹ năng để chuẩn bị cho việc hiện thực hoá các ý tưởng khởi nghiệp. 

(ii) Quản lý tài chính: học sinh sẽ được đào tạo các kỹ năng mềm như: nền tảng để khởi 

nghiệp, tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đàm phán, 

thuyết trình… 

Đối tượng: 

• Là học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

• Là thành viên của các câu lạc bộ lập trình đang hoạt động của Quỹ Dariu 

• Có ý tưởng sáng tạo công nghệ tiềm năng để khởi nghiệp 

 

Đăng ký và lộ trình tham gia: 

Bước 1:  Đăng ký  

• Học sinh đăng ký tham gia theo câu lạc bộ lập trình và danh sách sẽ được tổng hợp, gửi về 

cho Quỹ Dariu bởi giáo viên chủ nhiệm câu lạc bộ. 



 

● Dự án sẽ cung cấp tài khoản và mật khẩu truy cập vào hệ thống LMS cho học sinh cho giáo 

viên chủ nhiệm câu lạc bộ theo danh sách nhận được. 

● Đăng ký tham gia theo BIỂU MẪU 

● Danh sách thành viên tham gia được điền theo BIỂU MẪU 

● Hạn chót đăng ký: 18h00 ngày 25/04/2022 

Bước 2: Tham gia khoá đào tạo trực tuyến về khởi nghiệp tại LMS: https://impossible.dariu.vn/  

• Dự án sẽ gửi thông tin tài khoản vào hệ thống đào tạo trực tuyến LMS của học sinh theo danh 

sách đăng ký qua địa chỉ email của giáo viên, bao gồm: 

o Thông tin cá nhân 

o Câu lạc bộ lập trình đang tham gia 

o Username và mật khẩu tài khoản đăng nhập vào hệ thống đào tạo trực tuyến LMS  

• Học sinh dùng tài khoản được cấp để vào hệ thống LMS học và làm các bài kiểm tra trong 

vòng 02 tháng và được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành đầy đủ các nội dung chương 

trình. 

Bước 3: Tham gia Chương trình ươm tạo (miễn phí) 

• 100 em học sinh xuất sắc nhất sau Bước 2 được lựa chọn vào Chương trình ươm tạo 

• Chương trình ươm tạo kéo dài 12 tuần trực tuyến qua các nền tảng như Zoom, Google 

Meets…với sự hỗ trợ của các chuyên gia khởi nghiệp (Mentor) và các anh chị đồng hành giàu 

kinh nghiệm (Buddy), các nhóm dự án sẽ phát triển mô hình kinh doanh và kế hoạch kinh 

doanh hoàn chỉnh. 

• Mô hình kinh doanh và bản kế hoạch kinh doanh cuối cùng sẽ được nộp về cho ban tổ chức 

trong tuần huấn luyện 11 qua email: impossible.info@dariu.com  

Bước 4: Thuyết trình ý tưởng dự án hoàn chỉnh 

Sau khi hoàn thành Chương trình ươm tạo, các nhóm sẽ tham gia thuyết trình ý tưởng trước Hội đồng 

giám khảo là đại diện Quỹ Dariu, các nhà tài trợ và có cơ hội được cấp vốn thực hiện nếu trở thành 

một trong 03 dự án xuất sắc nhất. 

 

Kế hoạch tổ chức buổi thuyết trình (Sự kiện I’MPOSSIBLE) sẽ được Quỹ Dariu thông báo cụ thể 

trong tuần đầu tiên của Chương trình Ươm tạo. 

Bước 5: Nhận tài trợ và báo cáo quá trình thực hiện dự án 

● 03 dự án xuất sắc nhất được nhận tài trợ sẽ được yêu cầu hoàn tất các thủ tục nhận tài trợ.  

● Dự kiến giải ngân chậm nhất: 31/11/2022. 

 

Thông tin liên hệ, hỗ trợ và giải đáp về chương trình: 

Quỹ Dariu (The Dariu Foundation) 

Địa chỉ: 652/41 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. HCM 

Ms. Liên – Quản lý dự án 

Email: prt.ho12@dariu.com | Điện thoại: 0939 54 8182 

http://surl.li/bscmm
http://surl.li/bscll
https://impossible.dariu.vn/
mailto:impossible.info@dariu.com
mailto:prt.ho12@dariu.com


 

 

GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI 
 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐÀ NẴNG  

(Danang Incubator – DNES) 

https://dnes.vn/  

Vườn ươm doanh nghiệp DNES là công ty hợp tác theo mô hình công tư đầu tiên tại Việt Nam hoạt 

động theo định hướng bền vững; thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp thông qua khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo, là lựa chọn hàng đầu cho các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức hỗ trợ trong 

nước và quốc tế kết nối và phát triển. 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN THỪA NHẬN TOÀN CẦU  

(G.A.P INSTITUTE) 

http://gap-institute.com/  

Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp xã hội hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Việt 

Nam, đồng thời ươm mầm thành công một lớp trẻ tiên phong có thể cạnh tranh toàn cầu, G.A.P đã 

trở thành đối tác học thuật chiến lược cho nhiều tổ chức văn hoá giáo dục, các trường cao đẳng, đại 

học quốc tế có uy tín như UNESCO-CEP, Đại học Fulbright Việt Nam và nhiều đơn vị khác. 

 

CÔNG TY TNHH TM DV XPERT 

http://xpert.vn/ 

Là tổ chức chuyên tư vấn và phát triển giải pháp giáo dục cho các doanh nghiệp, các trường đại 

học, cao đẳng trong và ngoài nước. Với kim chỉ nam “Tâm – Trí – Tín”, XPERT hướng tới việc hỗ 

trợ xây dựng những hệ sinh thái đào tạo trực tuyến phù hợp với nhiều đối tượng, góp phần tìm lời 

giải tối ưu cho bài toán “đào tạo và phát triển nguồn nhân lực”. Các đối tác và dự án tiêu biểu của 

XPERT có thể kể đến như: Đại học UBIS Thuỵ Sĩ, Viện kinh doanh Crimson – chương trình mini 

MBA liên kết cùng Đại học Harvard, Đại học FPT… 

 

TỔ CHỨC THE DARIU FOUNDATION (Quỹ Dariu) 

www.dariu.org  

The Dariu Foundation là tổ chức phi chính phủ (Thụy Sỹ) được thành lập năm 2002 với sứ mệnh cải 

thiện cuộc sống của hộ gia đình có thu nhập thấp thông qua hỗ trợ phát triển giáo dục và sinh kế bền 

vững. Quỹ Dariu đang triển khai các dự án gồm: Phổ cập kỹ năng tin học và lập trình, trao học bổng 

cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên và tài trợ xây 

trường mẫu giáo. 

 

https://dnes.vn/
http://gap-institute.com/en/home/
http://xpert.vn/tu-van-dao-tao-noi-bo/
http://www.dariu.org/

