
	  

1	  	  
Teacher	  Training	  Announcement	  |	  April	  2021	   	   	   	   	   www.chuaviengiac.org.au	  

	  
Special	  Religious	  Education	  (SRE)	  Training:	  	  

Saturday	  1	  May	  &	  Sunday	  2	  May,	  10:30am	  to	  3pm	  

	  
Vien	  Giac	  Temple	  is	  offering	  a	  2-‐day	  training	  program	  on	  the	  weekend	  of	  Saturday	  1	  and	  Sunday	  2	  
May,	  for	  individuals	  who	  would	  like	  to	  begin	  teaching	  Buddhism	  Special	  Religious	  Education	  (SRE)	  in	  
primary	  schools.	  	  
	  
The	  training	  prepares	  you	  to	  teach	  our	  approved	  provider	  curriculum	  and	  guides	  you	  through	  
current	  standards,	  policies	  and	  procedures	  for	  SRE	  teachers.	  It’s	  also	  a	  lot	  of	  fun!	  
	  	  
Our	  2-‐day	  training	  includes:	  
	  

• Introduction	  to	  teaching	  Buddhist	  SRE	  
• SRE	  context,	  policy	  and	  procedures	  
• Introducing	  the	  curriculum	  
• SRE	  teaching	  practice	  and	  delivery	  
• Continuous	  learning	  and	  development	  in	  SRE	  

	  	  
To	  register	  for	  the	  training,	  go	  to	  https://tinyurl.com/VienGiacSRE.	  If	  you	  have	  questions	  about	  the	  
training,	  contact	  lucy@lucyblakemore.com	  	  
	  	  
The	  cost	  of	  the	  2-‐day	  training	  is	  $150	  per	  person.	  Refreshments	  and	  training	  materials	  are	  all	  
provided.	  We	  look	  forward	  to	  seeing	  you	  there!	  
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Khoá học Đào tạo Giáo dục Phật pháp Đặc biệt  
Special Religious Education (SRE):  

Thứ Bảy ngày 1/5 & Chủ Nhật ngày 2/5, từ 10:30 sáng đến 3 giờ chiều	   

Chùa Viên Giác sẽ tổ chức khoá học hai ngày vào các ngày thứ bảy 1/5 và chủ nhật 2/5 cho 
các cá nhân muốn bắt đầu giảng dạy Tôn giáo Chương trình SRE(Special Religious 
Education)-Giáo dục giảng dạy chuyên môn về Tôn giáo-Giáo dục Phật pháp-tại các trường 
Tiểu học.   
 
Chương trình sẽ chuẩn bị cho bạn giảng dạy Giáo trình Phật Pháp của chúng tôi đã được phê 
duyệt và hướng dẫn bạn qua các tiêu chuẩn, chính sách và quy định hiện nay dành cho các 
Giáo viên thiện nguyện giảng dạy Tôn giáo chuyên môn-SRE-. Giáo trình giảng dạy Phật 
pháp  này cũng có nhiều điều thú vị lắm ! 
  
Khoá học hai ngày của chúng tôi bao gồm: 
 

• Giới thiệu việc giảng dạy SRE-Giáo dục Tôn giáo chuyên môn- Giáo trình Phật pháp  
• Nội dung, chính sách và các quy định Giáo dục giảng dạy chuyên môn về Tôn giáo 

(SRE)-Giáo trình Phật Pháp 
• Giới thiệu Giáo trình giảng dạy  
• Thực tập và thực hành giảng dạy Phật pháp.  
• Tiếp tục học tập và triển khai trong môn Giáo dục giảng dạy chuyên môn về Tôn giáo 

(SRE)  
Để đăng ký học, xin vào trang web: https://tinyurl.com/VienGiacSRE. Nếu bạn có thắc mắc 
nào về nội dung khoá học, vui lòng liên lạc qua email lucy@lucyblakemore.com  
  
Chi phí cho khoá học hai ngày là $150/người, ăn trưa, giải khát và tài liệu học tập đều được 
cung cấp. Chúng tôi mong gặp bạn tại đây! 
Trụ Trì:Tỳ Kheo Ni Thích An-Thiện 

	  


