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1. Tạo các chương trình giới thiệu về môi trường và bảo vệ môi trường cho học 

sinh. 

- Tổ chức buổi hội thảo: Đoàn, Đội có thể tổ chức buổi hội thảo về môi trường 

và bảo vệ môi trường cho học sinh và giáo viên. Ví dụ các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn chủ đề cho buổi hội thảo, ví dụ như "Bảo vệ môi trường: Tầm 

quan trọng và cách thực hiện." 

Bước 2: Tìm kiếm và mời các chuyên gia hoặc nhà nghiên cứu về môi trường 

đến tham gia buổi hội thảo. 

Bước 3: Chuẩn bị phòng hội thảo, trang bị các trang thiết bị cần thiết như máy 

chiếu, âm thanh, ghế... 

Bước 4: Tổ chức buổi hội thảo theo kế hoạch đã chuẩn bị, bao gồm các bài 

diễn thuyết của chuyên gia và phần hỏi đáp giữa người hội thảo và đối tượng hội 

thảo. 

Bước 5: Đánh giá và tổng kết buổi hội thảo, đảm bảo rằng mục đích của buổi 

hội thảo đã được đạt được. 

- Triển lãm môi trường: Đoàn, Đội có thể tổ chức triển lãm môi trường để 

giới thiệu về vấn đề môi trường và cách bảo vệ môi trường. Triển lãm môi trường có 

thể bao gồm các hoạt động như trình bày bản đồ, hình ảnh và thông tin về vấn đề môi 

trường, giới thiệu về các phương pháp bảo vệ môi trường, và cho phép cộng đồng 

tham gia các hoạt động nhằm tăng cường nhận thức về môi trường. Triển lãm còn có 

thể bao gồm các trò chơi và hoạt động thể dục môi trường, giúp mọi người cảm nhận 

về tình trạng môi trường hiện tại và sự quan trọng của việc bảo vệ môi trường. 

- Chương trình giảng dạy: Nhà trường có thể tổ chức chương trình giảng dạy 

cho các lớp học về môi trường và bảo vệ môi trường. 

+ Trường học có thể tạo ra một chương trình giảng dạy cho tất cả các lớp học 

về môi trường và bảo vệ môi trường. 

+ Giáo viên có thể sử dụng các tài liệu trực tuyến, video và sách để giảng dạy 

cho học sinh. 



+ Giáo viên có thể tổ chức các hoạt động thực tế cho học sinh như dự án xã 

hội, hoạt động bảo vệ môi trường, cuộc thi vẽ tranh về môi trường. 

+ Chương trình cũng có thể bao gồm các bài giảng về các vấn đề môi trường 

như thảm họa môi trường, biến đổi khí hậu và cách giải quyết các vấn đề này. 

- Hoạt động chương trình: Đoàn, Đội có thể tổ chức các hoạt động như 

chuyến tham quan môi trường hoặc các hoạt động tại nơi môi trường để giới thiệu 

về môi trường và bảo vệ môi trường. Chuyến tham quan có thể bao gồm các hoạt 

động như: tham quan các khu vực bảo tồn, học cách sử dụng tài nguyên môi trường 

một cách hiệu quả, và giải thích về các vấn đề môi trường hiện nay và cách giải quyết 

chúng. 

2. Triển khai chương trình tạo sự thấu hiểu về việc sử dụng tài nguyên tự nhiên 

một cách hợp lý. 

- Chương trình giảng dạy: Nhà trường có thể tổ chức chương trình giảng dạy 

cho các lớp học về việc sử dụng tài nguyên tự nhiên một cách hợp lý. 

- Triển lãm: Đoàn, Đội có thể tổ chức triển lãm về việc sử dụng tài nguyên tự 

nhiên một cách hợp lý để giới thiệu cho học sinh và giáo viên. 

- Chương trình hoạt động: Nhà trường có thể tổ chức các hoạt động như 

chuyến tham quan một công ty sản xuất tài nguyên tự nhiên hoặc một nơi sản xuất 

tài nguyên tự nhiên để tạo sự thấu hiểu về việc sử dụng tài nguyên tự nhiên một cách 

hợp lý. 

- Chương trình giải trí: Đoàn, Đội có thể tổ chức các chương trình giải trí về 

việc sử dụng tài nguyên tự nhiên một cách hợp lý để giới thiệu cho học sinh và giáo 

viên. 

3. Sản xuất và sử dụng các sản phẩm tái chế trong trường học. 

- Sử dụng túi vải tái chế: Học sinh có thể sử dụng túi vải tái chế để bỏ vật 

dụng hoặc đồ ăn vặt. 

- Sản xuất sản phẩm tái chế: Giáo viên có thể tổ chức hoạt động sản xuất sản 

phẩm tái chế như túi vải tái chế, hộp đựng tái chế, v.v. 

- Giảm sự tiêu thụ đồ dùng một lần: Học sinh có thể giảm sự tiêu thụ đồ dùng 

một lần bằng cách sử dụng bình nước tái chế hoặc sử dụng tủ lạnh của trường. 

- Tạo nền tảng cho hoạt động tái chế: Nhà trường có thể tạo nền tảng cho 

hoạt động tái chế bằng cách thiết lập các kho tái chế hoặc các khu vực dành cho tái 

chế trong trường học. 



4. Tổ chức các hoạt động về bảo vệ môi trường như tạo cây xanh, dọn dẹp cảnh 

quan, v.v. 

- Tạo cây xanh: Có thể tổ chức cho học sinh hoạt động tạo cây xanh trong 

vùng xung quanh trường học hoặc trong khu vực cần bảo vệ môi trường. 

- Dọn dẹp cảnh quan: Có thể tổ chức cho học sinh hoạt động dọn dẹp cảnh 

quan trong vùng xung quanh trường học hoặc trong các khu vực bị ô nhiễm. 

- Chương trình giới thiệu về bảo vệ môi trường: Có thể tổ chức cho học sinh 

các hoạt động giới thiệu về bảo vệ môi trường, như trình bày, biểu diễn, v.v. 

- Tổ chức hoạt động thực tế: Có thể tổ chức hoạt động thực tế như trải nghiệm 

sinh hoạt trong môi trường tự nhiên, tham gia các hoạt động bảo vệ động vật hoang 

dã, v.v. 

5. Tổ chức các chương trình giới thiệu về môi trường cho cộng đồng và cả nước. 

*Tổ chức buổi diễn thuyết về môi trường cho cộng đồng xã hội  

Bước 1: Chọn một địa điểm phù hợp để tổ chức buổi diễn thuyết, có thể là 

trung tâm thương mại hoặc sảnh hội trường của trường học. 

Bước 2: Tìm kiếm những nhà báo hoặc chuyên gia về môi trường để làm diễn 

giả cho buổi diễn thuyết. 

Bước 3: Tạo lịch trình cho buổi diễn thuyết và cấu hình định hướng cho mọi 

người biết trước về nội dung của buổi diễn thuyết. 

Bước 4: Tiếp cận với cộng đồng xã hội để thông báo về buổi diễn thuyết và 

mời họ tham gia. 

Bước 5: Tạo một bản trình bày tốt đẹp và thu hút để trình bày nội dung của 

buổi diễn thuyết. 

Bước 6: Tổ chức buổi diễn thuyết một cách chuyên nghiệp và giữ cho khán 

giả tập trung trong suốt quá trình diễn thuyết. 

Bước 7: Tạo cơ hội cho khán giả hỏi và trao đổi với diễn giả sau khi buổi diễn 

thuyết kết thúc. 

*Triển khai chương trình trình diễn nghệ thuật về môi trường cho học 

sinh và cộng đồng. 

Bước 1: Chọn một nhóm nghệ sĩ hoặc diễn viên chuyên về môi trường.  

Bước 2: Xác định về nội dung của chương trình, chẳng hạn như vấn đề môi 

trường, bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên tự nhiên một cách hợp lý.  



Bước 3: Tổ chức buổi trình diễn tại một trường học hoặc trung tâm cộng đồng.  

Bước 4: Mời học sinh và cộng đồng dự buổi trình diễn.  

Bước 5: Tạo cơ hội cho học sinh và cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề liên quan 

đến môi trường.  

Bước 6: Đánh giá kết quả của chương trình và cải thiện cho lần tổ chức tiếp 

theo. 

*Tổ chức cuộc thi vẽ tranh về môi trường cho học sinh. 

Ví dụ về cách tổ chức cuộc thi vẽ tranh về môi trường cho học sinh có thể bao 

gồm các bước sau: 

+ Xác định mục tiêu và chủ đề của cuộc thi, ví dụ: bảo vệ môi trường, phòng 

chống thiên tai, v.v. 

+ Tìm kiếm và tuyển chọn các ban tổ chức và ban giám khảo. 

+ Thông báo về cuộc thi cho học sinh và giảng viên trong trường và cộng đồng 

xã hội. 

+ Cung cấp vật dụng, đồ dùng và tài liệu cho học sinh để tạo ra những bức 

tranh đúng chủ đề. 

*Tổ chức sự kiện thể thao môi trường để giới thiệu về môi trường cho 

cộng đồng. 

Một ví dụ cụ thể của việc tổ chức sự kiện thể thao môi trường cho cộng đồng 

có thể là: 

Chọn địa điểm thích hợp: Tìm một công viên hoặc một khu vực rộng rãi và 

trang trải để tổ chức sự kiện. 

Tìm đối tác tài trợ: Tìm các công ty hoặc tổ chức có liên quan đến môi trường 

để tài trợ cho sự kiện. 

Thiết kế chương trình: Tạo một chương trình thể thao môi trường bao gồm 

các hoạt động như chạy bộ, đạp xe, v.v. với mục đích giới thiệu về môi trường và 

bảo vệ môi trường. 

Quảng bá sự kiện: Sử dụng các kênh truyền thông như báo chí, mạng xã hội, 

v.v. để quảng bá sự kiện đến cộng đồng. 

Tổ chức sự kiện: Tổ chức sự kiện theo chương trình đã thiết kế và giới thiệu 

về môi trường cho cộng đồng qua các hoạt động thể thao. 



*Tích cực hợp tác với các tổ chức bảo vệ môi trường để tổ chức các hoạt 

động về bảo vệ môi trường. 

*Sử dụng các tiêu chuẩn môi trường trong quản lý và hoạt động của 

trường học. 

 

 


