THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG
ASEAN ECO-SCHOOLS AWARD 2019 TẠI VIỆT NAM

1. Giới thiệu
ASEAN Eco-schools Award - Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN
do Ban thư ký ASEAN và Nhóm công tác Giáo dục môi trường ASEAN tổ
chức, được trao cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở xuất sắc trong thực
hiện các hoạt động giáo dục môi trường tại các nước thành viên ASEAN. Giải
thưởng nhằm công nhận những nỗ lực mẫu mực của các trường sinh thái trong
các nước ASEAN trong việc khắc sâu nhận thức về môi trường trong mọi khía
cạnh của giáo dục đối với học sinh và cộng đồng xung quanh. ASEAN Ecoschools Award đầu tiên đã được tổ chức tại Malaysia vào tháng 7 năm 2012 và
lần thứ hai tại Myanmar vào tháng 7 năm 2015. Từ năm 2019, Giải thưởng sẽ
được tổ chức 4 năm một lần. ASEAN Eco-schools Award lần thứ 3, năm 2019
sẽ diễn ra tại Campuchia, cùng với Lễ kỷ niệm Năm môi trường ASEAN và Hội
nghị Bộ trưởng ASEAN về Môi trường lần thứ 15 (AMME).
ASEAN Eco-schools Award nằm trong Chương trình Trường học sinh
thái ASEAN, một Chương trình của cộng đồng ASEAN nhằm tạo ra văn hóa
trường học hướng tới bảo vệ và bảo tồn môi trường thông qua việc quản lý, cam
kết và đưa vào chương trình giáo dục và các hoạt động phủ xanh. Các hoạt động
này được dành riêng cho giáo dục, tạo điều kiện và truyền cảm hứng cho cộng
đồng trường học để bảo vệ và tạo ra môi trường bền vững, bất kể là môi trường
ở trường học, ở nhà, trong xã hội và toàn quốc gia nói chung.
Cũng nằm trong Chương trình Trường học sinh thái ASEAN, một Hướng
dẫn về các trường sinh thái ASEAN (ASEAN Guidelines on Eco-schools) cũng
đã được xây dựng để sử dụng như một tài liệu tham khảo cho tiêu chuẩn khu
vực ASEAN trong việc đề cử cho Giải thưởng trường sinh thái ASEAN.
Giải thưởng ASEAN Eco-schools Award tại Việt Nam năm 2019 do
Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường phối hợp với Văn phòng Tổ
chức các Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (Văn phòng
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ASOEN Việt Nam) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, nhằm thúc đẩy
việc xây dựng và phổ biến mô hình trường học sinh thái tại Việt Nam. Một
trường Tiểu học và một trường THCS xuất sắc nhất sẽ được Chủ tịch ASOEN
Việt Nam đề cử Giải thưởng ASEAN Eco-schools Award của khu vực ASEAN
tổ chức tại Campuchia năm nay.
2. Mục đích, ý nghĩa
Giải thưởng ASEAN Eco-schools Award tại Việt Nam được tổ chức nhằm
cổ vũ việc xây dựng mô hình trường học sinh thái tại Việt Nam, ủng hộ cho các
nỗ lực xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai của đất nước.
Đây cũng là một giải thưởng mang ý nghĩa quốc tế khi các trường tham dự sẽ
được đề cử tham gia Giải thưởng ASEAN Eco-schools Award cùng với các
nước bạn trong khu vực ASEAN.
3. Đối tượng tham gia
Đối tượng tham gia của Giải thưởng năm 2019 bao gồm các trường Tiểu
học và THCS trên toàn quốc.
4. Thời gian tổ chức
 Thời gian nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng từ 19/4 đến 05/5/2019.
 Thời gian chấm giải và trao giải dự kiến vào tháng 5 năm 2019.
5. Quy định về hồ sơ xét Giải thưởng
Hồ sơ xét Giải thưởng bao gồm 03 tài liệu như sau (tham khảo Mẫu bản
đăng ký xét Giải thưởng kèm theo):
(i) Bản đăng ký xét Giải thưởng bao gồm: Phần 1- Thông tin chung của
trường; Phần 2 - Mô tả về việc xây dựng trường học sinh thái của nhà trường
(400-500 từ) bao gồm: chính sách và quản lý, mô-đun giảng dạy và học tập, cơ
sở vật chất và thực hành môi trường (tham khảo Hướng dẫn về các hoạt động
sinh thái kèm theo).
Bản đăng ký xét Giải thưởng theo định dạng tài liệu Microsoft Word, 01
bản tiếng Việt và 01 bản dịch sang tiếng Anh.
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Riêng phần “Các thành tựu môi trường đạt được trong vòng 2 năm trước”
tại phần 1- Thông tin chung, nếu có tài liệu đính kèm, tài liệu này cần được dịch
sang tiếng Anh.
(ii) 10-20 ảnh về các hoạt động sinh thái, bảo vệ môi trường và giáo dục
môi trường của nhà trường và học sinh.
Ảnh chụp là ảnh màu, có thể được chụp từ máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện
thoại, định dạng JPG hoặc TIF, chất lượng ảnh từ 4MB trở lên, độ phân giải
300dpi trở lên.
Ảnh phải rõ nét, có chú thích về nội dung ảnh bằng tiếng Việt và tiếng
Anh tại file word có cùng tên với ảnh.
(iii) Một video clip dài 5 đến 10 phút mô tả về các hoạt động sinh thái,
bảo vệ môi trường và giáo dục môi trường của nhà trường và học sinh.
Video clip có định dạng Audio Video Interleave (.avi) hoặc Windows
Media Video (WMV); bình luận bằng tiếng Anh hoặc bình luận bằng tiếng Việt
với phụ đề tiếng Anh).
Trường gửi hồ sơ xét Giải thưởng sở hữu bản quyền và/hoặc bất kỳ quyền
tài sản nào khác đối với ảnh và video clip. Đơn vị tổ chức có quyền sử dụng tất
cả các hồ sơ xét Giải thưởng và thông tin liên quan trong bất cứ hoàn cảnh phù
hợp nào mà không cần phải có sự đồng ý của tác giả hoặc thực hiện bất kỳ hình
thức thanh toán tài chính nào cho tác giả hay các bên liên quan.
Hồ sơ xin gửi về hòm thư: ecoschoolsvietnam@gmail.com trước ngày
20/3/2019.
Thắc mắc về Hồ sơ xét Giải thưởng xin liên hệ: bà Nguyễn Thị Ngọc
Mai, số điện thoại: 0924.057.263.
Ban tổ chức không giải quyết các khiếu nại liên quan đến thời hạn gửi và
nhận hồ sơ xét Giải thưởng.
6. Tiêu chí xét Giải thưởng
Việc xét Giải thưởng chỉ áp dụng đối với các hồ sơ tuân thủ đầy đủ các
quy định trong mục 3, 4 và 5 của Thể lệ Giải thưởng.
Hội đồng Giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên các tiêu chí sau (tham khảo
Hướng dẫn về các hoạt động sinh thái kèm theo):
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 Tiêu chí 1 - Chính sách và quản trị của trường trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường (30%):
- Chỉ số l: Thiết lập tầm nhìn và sứ mệnh cho thấy động lực về bảo
vệ môi trường của trường;
- Chỉ số 2: Trường học có chính sách liên quan đến bảo vệ môi
trường;
- Chỉ số 3: Đã có hoặc đang xây dựng một hay nhiều chương trình
trường sinh thái bền vững về môi trường tại trường học và kết quả
của chương trình.
 Tiêu chí 2 - Mô-đun giảng dạy và các hoạt động học tập (30%):
- Chỉ số 4: Giáo dục môi trường được đưa vào trong các môn học và
chương trình học;
- Chỉ số 5: Nâng cao năng lực và hiểu biết về bảo vệ môi trường
(dành cho giáo viên);
- Chỉ số 6: Các hoạt động của các câu lạc bộ môi trường năng động
của trường.
 Tiêu chí 3 - Cơ sở vật chất và thực hành môi trường(40%):
- Chỉ số 7: Cơ sở dạy học thân thiện với môi trường (hệ thống thông
khí và chiếu sáng tự nhiên, sử dụng nước thân thiện với môi trường,
không gian xanh…);
- Chỉ số 8: Các sáng kiến môi trường và sự hỗ trợ thực hiện sáng
kiến;
- Chỉ số 9: Thực hành thân thiện với môi trường (các hoạt động trồng
cây, bảo vệ môi trường, tiếp cận môi trường sinh thái tự nhiên…);
- Chỉ số 10: Các hoạt động tiếp cận cộng đồng và nâng cao nhận thức
cộng đồng.
7. Hội đồng giám khảo
Hội đồng giám khảo là các nhà chuyên môn có trình độ và uy tín, bao
gồm chuyên gia của các ngành khác nhau: ngành môi trường, đa dạng sinh học,
giáo dục…
Hội đồng Giám khảo sẽ căn cứ vào tiêu chí chấm giải để thực hiện công
tác chấm hồ sơ theo các tiêu chí đề ra của Ban Tổ chức.
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8. Giải thưởng
Hội đồng giám khảo sẽ chọn ra 02 giải Trường học sinh thái, bao gồm 01
trường Tiểu học và 01 trường THCS. Giải thưởng được trao bằng tiền mặt hoặc
hiện vật, trị giá 10.000.000đ (mười triệu đồng).
02 Trường học sinh thái xuất sắc này sẽ được Chủ tịch ASOEN Việt Nam
đề cử cho Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN năm 2019 được tổ chức tại
Campuchia.
9. Liên hệ
Mọi chi tiết về Giải thưởng xin liên hệ:
 Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên
và Môi trường, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi
trường, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội, điện
thoại: 088.627.6688;
 Ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài
nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, điện thoại:
0911.110.123;
 Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, chuyên viên Trung tâm Truyền thông tài
nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, điện thoại:
0924.057.263;
 Địa chỉ thư điện tử: ecoschoolsvietnam@gmail.com.
 Link download Thể lệ, mẫu Bản đăng ký xét Giải thưởng và Hướng
dẫn về trường học sinh thái: http://bit.ly/2VZMFcE
Thông tin liên quan khác đến Giải thưởng ASEAN Eco-schools Award
Việt Nam có thể tìm hiểu trên Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm Truyền
thông tài nguyên và môi trường: www.monremedia.vn; trang Fanpage Facebook:
Eco-Schools Viet Nam; và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác./.
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