
CÙNG EM SỐNG XANH



Trường học có thể làm gì 

để khuyến khích học sinh 

sống xanh?



Tìm hiểu về môi trường

Hướng dẫn học sinh

o Đố vui

o Xem phim

o Học trực tuyến

o Sinh hoạt nhóm

o Gửi tin nhắn cho cha mẹ và học sinh

Thực hành sống xanh

o Thử thách học sinh thực hành tại nhà:

▪ 7 ngày sống xanh/Tháng hành động xanh

▪ Thử thách sống xanh theo chủ đề phù

hợp với bối cảnh địa phương và đặc

điểm học sinh (chọn 10 hành động; 1-2

chủ đề; mỗi tuần/tháng 1 chủ đề...)

o Chia sẻ và lan tỏa. Lựa chọn đại sứ xanh



o Hướng dẫn học sinh theo

lớp/khối/trường học

▪ Thành lập Facebook/nhóm học

▪ Sử dụng bảng thu thập thông tin

o Thường xuyên cập nhật/chia sẻ thông

tin về vấn đề môi trường

Tổ chức thực hiện

Nhóm Facebook của học sinh

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1357rfp-tu_5uWwBgdux5oNSw-4C2-Gmm/edit?usp=sharing&ouid=104511448179098000382&rtpof=true&sd=true


Tổ chức thực hiện

Bảng tổng hợp kết quả hành động xanh của lớp

Bảng tổng hợp kết quả hành động xanh của trường



Chia sẻ hình ảnh hành động xanh





Học sinh có thể làm gì?



Xây dựng thực hành xanh tại trường, tại nhà

Thực hành xanh - Không khí

o Theo dõi chỉ số CLKK

o Đeo khẩu trang chống bụi mịn

o Tăng cường đi bộ, đi xe đạp, và sử dụng phương

tiện công cộng

o Hạn chế đốt vàng mã, đốt than, đốt rác

o Hạn chế sử dụng hóa chất tẩy rửa

o Trồng cây xanh



Xây dựng thực hành xanh tại trường, tại nhà

Thực hành xanh - Năng lượng

o Ghi chép kết quả tiêu thụ điện hàng tháng

o Tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên

o Thường xuyên bảo dưỡng, lau chùi thiết bị điện

o Dán nhãn nhắc nhở tắt công tắc khi không sử dụng thiết bị điện

o Điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh ở mức trung bình

o Sử dụng điều hòa trên 26 độ C

o Rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng đến



Xây dựng thực hành xanh tại trường, tại nhà

o Ghi chép lượng rác thải phát sinh hàng ngày/tuần/tháng

o Sử dụng hộp, làn nhựa... khi đi chợ để giảm túi ni lông, đồ
nhựa sử dụng 1 lần

o Phân loại rác tại gia đình

o Tái sử dụng túi ni lông, chai nhựa…

o Làm đồ dùng học tập, đồ chơi từ các vật liệu cũ, hỏng

o Ủ phân hữu cơ

o Thu gom riêng rác thải điện tử như pin cũ

Thực hành xanh - Rác thải



o Rửa tay đúng cách

o Tiết kiệm và tái sử dụng nước

o Trồng và chăm sóc cây xanh

o Sử dụng nước tẩy rửa tự nhiên

o Sử dụng vật liệu thân thiên với môi trường

Xây dựng thực hành xanh tại trường, tại nhà

Thực hành xanh - Nước và Không gian xanh



Ăn sạch

Sống xanh rất dễ

o Ăn hết thức ăn đã nấu

o Ăn đa dạng thức ăn

o Ăn nhiều rau quả

o Ăn thực phẩm theo mùa

o Ăn thực phẩm được sản xuất tại địa phương

Sống khỏe

o Tập thể dục và tập hít thở sâu

o Đeo khẩu trang phù hợp

o Thường xuyên vệ sinh nhà cửa

o Mở cửa sổ để đón ánh sáng và gió tự nhiên

o Trồng cây xanh, thiên nhiên

https://www.facebook.com/MangLuoiTheHeXanh/photos/a.2451006928296236/2511338918929703
http://thtrungvuong.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoc-sinh-tieu-hoc-trung-vuong-hanh-dong-vi-khong-khi-sach-ch.html?fbclid=IwAR1fgvCpleFnaJrBPmtAt4NsxABwli-ZMv8iKGVfIBD_Ho8vG1fz1ZD2ViY
http://mn1-6.hoankiem.edu.vn/tin-tuc/ban-tin-truong/truong-mam-non-1-6-tich-cuc-thuc-hien-hanh-dong-truong-hoc-x.html


Sống xanh rất dễ

Bớt rác

o Nghĩ kĩ trước khi mua

o Từ chối sử dụng túi ni lông và đồ dùng 1 lần

o Phân loại rác hữu cơ và dùng làm nước tẩy

rửa tự nhiên, ủ rác làm phân xanh …

o Thu gom đồ tái chế (để riêng cho ve chai/cơ

sở thu gom để tái chế), thu gom rác nguy hại

o Tái sử dụng, cho/tặng đồ cũ

Sống tiết kiệm

o Đi bộ, đi xe đạp, hoặc đi chung xe với bạn bè,

gia đình

o Sử dụng phương tiện công cộng

o Nhắc bố mẹ bảo dưỡng xe định kỳ

o Tiết kiệm điện, nước

o Hạn chế đốt rác, đốt bếp than, đốt vàng mã

https://www.facebook.com/100002754868884/videos/a.2486851234750014/2486852438083227
https://www.facebook.com/groups/daisuxanh/posts/1780595495452348/
https://www.facebook.com/luong.ngo.18/posts/3677677512341799
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2485637668389365&set=a.2485637218389410
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2968969859871480&set=pb.100002754868884.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=689637671784508&set=a.689544838460458
https://www.facebook.com/photo/?fbid=689637671784508&set=a.689544838460458
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2485637611722704&set=a.2485637218389410
https://www.facebook.com/100002754868884/videos/a.2486851234750014/2486851304750007


ĐỂ “THỬ THÁCH” BẢN THÂN HƠN

Thực hành xanh “nâng cao”

o Theo dõi, ghi chép và chia sẻ chỉ số chất lượng không khí

o Theo dõi và giảm lượng điện/nước sử dụng

o Theo dõi và giảm lượng/loại rác thải hàng ngày (nhật kí túi

ni lông, làm đồ tái chế, ủ phân...).

o Theo dõi số km đi bộ/đi xe đạp hàng ngày

o Tham gia các hoạt động cộng đồng

o Khởi xướng sáng kiến tại trường học và cộng đồng

o Kêu gọi bạn bè, gia đình cùng thực hiện hành động xanh Nguồn: Vert Xanh

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2486851378083333&set=a.2486851234750014
https://drive.google.com/file/d/1PZoKz40YYZxvbRalZfPgsKLeNkDFPuTI/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1587802844740858&set=a.1511582975696179
https://www.facebook.com/photo/?fbid=689544861793789&set=a.689544838460458
https://www.facebook.com/photo/?fbid=689664688448473&set=a.689544838460458


Thực hành xanh “nâng cao”

Theo dõi lượng rác tại gia đình



Thực hành xanh “nâng cao”

Theo dõi lượng rác tại gia đình



Cảm ơn các thầy cô và các 
bạn học sinh đã theo dõi!


