HƯỚNG DẪN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG SINH THÁI
TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC SINH THÁI

Một số các chương trình, hoạt động mà các trường học sinh thái của
ASEAN đã thực hiện bao gồm như sau:
Phủ xanh
• Trồng cây ăn quả
• Xanh hóa và giữ gìn các khu vườn phục vụ học tập
• Trồng cây bản địa
• Canh tác hữu cơ
• Trồng rừng ngập mặn
Năng lượng
• Thiết kế thông khí tốt và tận dụng ánh sáng tự nhiên trong trường học để
giảm sử dụng điện
• Bổ sung các thiết bị mới như máy dò chuyển động, bóng đèn tiết kiệm
năng lượng
Bảo vệ nguồn nước và tiết kiệm nước
• Chiến dịch vì cộng đồng trường học để tiết kiệm nước
• Học sinh mang theo một chai nước đã qua sử dụng để tưới cây trong
trường
• Thu nước mưa
• Đặt chai nhựa trong ngăn chứa nước của bồn cầu để giảm lượng nước xả
toa-lét
Bảo tồn tài nguyên
• Quản lý chất thải, bao gồm làm phân bón hữu cơ, làm khí sinh học và
các sản phẩm nông nghiệp khác
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• Từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, sửa chữa (5Rs) tất cả các vật
liệu
Sạch sẽ và sức khỏe
• Cấm đồ ăn vặt/thực phẩm có hương vị và màu nhân tạo (ví dụ: Bột ngọt,
các chất điều vị), bao bì nhựa
• Khuyến khích/yêu cầu học sinh mang theo chai nước của riêng mình và
hộp đựng thực phẩm để giảm chất thải
• Chương trình diệt muỗi
• Cấm sử dụng các đồ nhựa từ polystyrene (hộp xốp đựng thức ăn, hộp
sữa chua, một số loại đồ nhựa dùng một lần…) trong khuôn viên nhà
trường
Ký hiệu của Polystyrene ở đáy hộp:

• Sáng kiến cộng đồng sử dụng xe đạp để giảm ô nhiễm
• Vệ sinh, bao gồm giám sát sự sạch sẽ của nhà vệ sinh trường học và sử
dụng dép đi trong phòng vệ sinh làm từ vật liệu tái sử dụng
Hoạt động cộng đồng
• Học về cộng đồng và dịch vụ, chẳng hạn như sử dụng bóng bùn sinh học
(EM mudballs) để làm sạch sông, hoạt động thu gom rác, bán bánh sử
dụng sản phẩm được trồng trong trường học
• Có quan hệ đối tác với các bên liên quan trong cộng đồng
• Các chiến dịch chống xả rác
Học tập/tiếp cận/nhận thức về môi trường
• Tổ chức Trạm học tập giáo dục môi trường trong khuôn viên trường
• Kỷ niệm các sự kiện toàn cầu, như Ngày trái đất, Giờ trái đất và Giờ môi
trường
• Hội thảo, khóa học đào tạo giáo viên và học sinh về giáo dục môi trường
• Tạo ra tổ chức sinh thái sôi động trong trường, như các hiệp hội, đội, câu
lạc bộ…
• Sử dụng truyền thông đại chúng và các chiến dịch tiếp cận cộng đồng về
giáo dục môi trường, như đài phát thanh, tạp chí, tờ gấp, tờ rơi…
• Sách hướng dẫn cho giáo viên và học sinh về giáo dục môi trường, như
sách giáo khoa
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• Chương trình tranh luận cho thanh niên về môi trường trên truyền hình
• Đào tạo các nhà phát triển chương trình giảng dạy về giáo dục môi
trường
• Trò chơi thân thiện với môi trường
• Các hoạt động ngoài trời, đi bộ tự nhiên, đi bộ đường dài, cắm trại, v.v.
• Giáo dục biển, chẳng hạn như thực hành bền vững trong quản lý nghề cá
và rạn san hô
• Thành lập các trung tâm giữa các trường học nhằm phát triển và phối
hợp mạng lưới giáo dục môi trường
Sáng tạo, kinh doanh và khuyến khích hoạt động giáo dục môi trường
• Giải thưởng sinh viên và huy hiệu cho các thành tích tốt
• Thành lập và quản lý các hoạt động nghề cá và làm vườn của trường
• Các cuộc thi nghệ thuật môi trường như các buổi trình diễn thời trang sử
dụng vật liệu tái chế, cuộc thi ảnh, cuộc thi poster…
• Hệ thống xếp hạng trường dựa trên các chỉ số giáo dục môi trường.
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