A9. Hướng dẫn tổ chức chiến dịch “Đại sứ xanh vì không khí sạch”
1. Mục tiêu
Nâng cao nhận thức của học sinh về vấn đề môi trường (ô nhiễm không khí, rác thải, năng lượng,
biến đổi khí hậu, thiên tai…) và lan tỏa các hành động bảo vệ môi trường tại địa phương.
2. Đối tượng
-

Học sinh mầm non và tiểu học lớp 1-2 (tham gia với sự hỗ trợ của cha mẹ)
Học sinh các trường từ lớp 3 trở lên

3. Thời gian
Chương trình kéo dài từ 1 – 2 tháng và có thể được tổ chức cùng các hoạt động khác của trường
nhằm hưởng ứng các ngày đặc biệt trong năm, ví dụ:
-

Ngày Nước sạch thế giới 22/3
Giờ Trái Đất - ngày Thứ Bảy cuối cùng của tháng 3
Ngày Trái Đất 22/4
Ngày môi trường 5/6
Ngày Quốc tế không khí sạch cho bầu trời xanh 7/9

4. Cách thức thực hiện
-

Phát động và truyền thông về chương trình
Phổ biến chương trình tới học sinh thông qua tổ chức một buổi phát động chương trình
và chia sẻ, cập nhật thông tin về chương trình trên các kênh truyền thông của nhà trường
như website, Facebook…

-

Hướng dẫn học sinh tham gia chương trình
Học sinh tham gia thực hiện 02 thử thách:
-

-

Thử thách Hiểu: tìm hiểu thông tin về các chủ đề môi trường thông qua các cách
sau:
+

khóa học trực tuyến (ví dụ: https://thehexanh.edubit.vn/)

+

trả lời câu đố vui dưới hình thức thi Rung chuông vàng, thi trả lời câu hỏi
trực tuyến trên các nền tảng Kahoot, Mentimeter, Google Form…

+

các buổi sinh hoạt, chiếu phim và thảo luận (xem phụ lục A5)

Thử thách Hành động:
+

thực hiện các hành động xanh (ví dụ: theo dõi chỉ số chất lượng không khí,
đeo khẩu trang chống bụi mịn, trồng và chăm sóc cây, đi bộ, đi xe đạp, sử

dụng các phương tiện công cộng, sử dụng túi vải thay túi ni lông, mang
theo bình nước cá nhân, phân loại rác, thu gom rác tái chế…)
+
-

chia sẻ lại câu chuyện thực hành của bản thân trên Facebook hoặc dưới
hình thức khác như nhật kí, báo tường, video clip…

Tổng kết chương trình
Tổ chức tổng kết chương trình (thông báo qua bản tin, tổ chức sự kiện) để công bố kết
quả, trao giấy chứng nhận cùng các phần quà xanh cho học sinh/lớp và có thể tổ chức
sự kiện giao lưu giữa các Đại sứ xanh của các lớp/trường.
(Nguồn: Live & Learn)

