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Abstract: Currently, the environment pollution and climate change are increasingly high, seriously
affected people's life. Therefore, environmental protection is a necessary job, and it needs the
consensus of the whole society. The article mentions measures to coordinate between school and
community in the education of environmental protection for secondary school students to educate
their awareness and actions, contribute to preserving and protecting a healthy living environment,
limiting the current environmental pollution.
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1. Mở đầu
Môi trường (MT) ô nhiễm hiện nay là mối quan tâm
của cả thế giới vì ô nhiễm MT, biến đổi khí hậu gây ra
nhiều thảm họa tự nhiên gây thiệt hại nghiêm trọng về tài
sản và tính mạng con người. Một trong những nguyên
nhân gây ra biến đổi khí hậu và thiên tai chính là do nạn
ô nhiễm MT do con người gây ra. Hiện nay, các quốc gia
càng phát triển, hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con
người càng được đẩy mạnh thì tình trạng ô nhiễm MT,
biến đổi khí hậu càng nghiêm trọng, thiên tài càng nặng
nề hơn, gây tai họa khủng khiếp đối với con người. Vì
vậy, cần có những hành động thiết thực để bảo vệ môi
trường (BVMT), ngăn chặn những thảm họa của tự nhiên
và ứng phó được với biến đổi khí hậu.
Việt Nam được đánh giá là một trong những nước
chịu ảnh hưởng nặng nề của ô nhiễm MT và biến đổi khí
hậu. Sự phát triển kinh tế ở nước ta đã đẩy nhanh tình
trạng khai thác nguồn tài nguyên, sử dụng quá nhiều đất
trồng, đất rừng làm đô thị, khu công nghiệp, khu chế
xuất, các doanh nghiệp, nhà máy phát triển, sự di chuyển
dân cư về tập trung ở các vùng đô thị là những tác nhân
gây ô nhiễm MT, biến đổi khí hậu. Hậu quả rõ rệt nhất là
hiện tượng thiên tai bất thường, nguy cơ xảy ra động đất,
nước biển dâng cao nhấn chìm các vùng đồng bằng Nam
bộ, ô nhiễm nguồn nước… ảnh hưởng nghiêm trọng
trong mọi lĩnh vực như KT-XH, giáo dục, đặc biệt là an
sinh xã hội, tính mạng con người. Do đó, BVMT là một
việc làm cần thiết cần sự đồng lòng của toàn xã hội, ý
thức và hành động của toàn thể nhân dân.
Vì vậy, việc giáo dục BVMT cho học sinh (HS) là
nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Bài viết đề cập các biện
pháp phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng trong giáo
dục BVMT cho HS trung học cơ sở (THCS), nhằm giúp

các em có ý thức thực hiện giữ gìn MT sống trong lành,
hạn chế tình trạng ô nhiễm MT hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vai trò của giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh
Giáo dục MT là một quá trình (thông qua các hoạt động
giáo dục chính quy và không chính quy) hình thành và phát
triển ở người học sự hiểu biết, kĩ năng, giá trị và quan tâm
tới những vấn đề về môi trường, tạo điều kiện cho họ tham
gia vào phát triển một xã hội bền vững về sinh thái. Luật
Bảo vệ môi trường (2014) đã quy định: “Hoạt động BVMT
là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu
đến MT; ứng phó sự cố MT; khắc phục ô nhiễm, suy thoái,
cải thiện, phục hồi MT; khai thác, sử dụng hợp lí tài nguyên
thiên nhiên nhằm giữ MT trong lành” [1].
Giáo dục BVMT cho HS THCS nhằm trang bị cho các
em những kiến thức cơ bản về MT; hình thành ở HS mối
quan tâm, tinh thần trách nhiệm trước những vấn đề về
MT. Từ đó, trang bị cho các em những kĩ năng hành động
để bảo vệ và cải thiện MT, kĩ năng thuyết phục các thành
viên khác có những hành vi “thân thiện” hơn đối với MT
và cùng tham gia BVMT.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt
quan tâm đến BVMT, gắn BVMT với phát triển bền
vững đất nước, đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng
trong chiến lược phát triển KT-XH. Giáo dục BVMT là
một bộ phận không thể tách rời của sự nghiệp giáo dục
và là nhiệm vụ của toàn dân cần được triển khai có hiệu
quả trong thực tiễn [2], [3].
2.2. Biện pháp phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng
trong giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung
học cơ sở
Theo Từ điển Tiếng Việt, “cộng đồng” là “toàn thể
những người sống thành một xã hội, nói chung có những
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điểm giống nhau, gắn bó thành một khối” [4; tr 282].
Theo UNESCO, cộng đồng là một tập hợp người có
người sống trong cùng một khu vực, cùng chung một lợi
ích, cùng làm việc vì một mục đích chung nào đó và được
xem như một khối thống nhất. Từ đó, có thể hiểu khái
niệm “cộng đồng” là tập hợp những người sống trong
cùng một địa bàn, có những điểm chung về lợi ích, về
mục đích làm việc và được xem như một thể tương đối
thống nhất.
Trong đời sống xã hội, người ta chia cộng đồng thành
2 loại chính: cộng đồng địa lí và cộng đồng chức năng.
Cộng đồng gồm có các cấp, hệ thống các đoàn thể, tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức nghề
nghiệp… dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lí của cơ
quan quản lí nhà nước các cấp. Trong phạm vi bài viết,
cộng đồng được hiểu là chính quyền, các tổ chức đoàn
thể ở địa phương như Đoàn Thanh niên, Hội Khuyến
học, Hội Phụ nữ…
Gia đình, nhà trường và cộng đồng đều có vị trí, vai
trò riêng đối với công tác giáo dục BVMT cho HS
THCS. Sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các lực
lượng này sẽ tạo nên sức mạnh trong quá trình giáo dục
BVMT cho HS. Để phối hợp hiệu quả trong giáo dục
BVMT cho HS THCS, cần thực hiện các biện pháp sau:
2.2.1. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong
giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở
- Mục tiêu: Giáo dục BVMT cho HS THCS là nhiệm
vụ chung của cả xã hội trong đó nhà trường đóng vai trò
chủ đạo. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục,
nâng cao nhận thức về BVMT cho HS, cần tăng cường
hơn nữa sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành,
các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương
chung tay để giáo dục HS BVMT. Tăng cường và nâng
cao ý thức trách nhiệm của nhà trường, các cấp ủy Đảng,
chính quyền và xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa
nhà trường và cộng đồng, các đoàn thể trong giáo dục
BVMT cho HS THCS.
- Nội dung của biện pháp: Để tăng cường sự phối hợp
giáo dục BVMT cho HS THCS của nhà trường và các
lực lượng xã hội cho HS, cần nhấn mạnh tính cấp bách
của vấn đề MT ở nước ta; sự cần thiết thay đổi nhận thức,
thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân
theo hướng thân thiện với MT; từ đó, giao nhiệm vụ cụ
thể cho các lực lượng làm công tác giáo dục BVMT cho
HS. Đề cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên, nhất là người
đứng đầu, trong các nhà trường, các tổ chức chính trị,
trung tâm học tập ở cộng đồng trong việc giáo dục
BVMT. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của
các cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, quản lí, giáo dục,
nhằm phát huy tốt nhất vai trò giáo dục BVMT cho HS.
Tạo sự đồng thuận giữa gia đình, nhà trường và cộng

đồng làm động lực cổ vũ, thúc đẩy giáo dục BVMT và
thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay.
Tiếp tục tăng cường cơ chế phối hợp giữa nhà trường
và chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội, các cơ
quan đoàn thể tham gia giáo dục BVMT cho HS THCS.
Đây là cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên
của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động giáo dục hiện nay.
- Cách thực hiện biện pháp: Để tăng cường công tác
chỉ đạo quản lí giáo dục của nhà trường và chính quyền
địa phương đối với giáo dục BVMT, cần triển khai đồng
bộ các hoạt động:
+ Tổ chức học tập, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ,
giáo viên trong nhà trường, cán bộ xã phường, các tổ chức
đoàn thể về vai trò của BVMT, giáo dục BVMT; trong đó,
xác định rõ những nội dung trọng tâm cần tuyên truyền;
phân giao nhiệm vụ tuyên truyền cho nhà trường, chính
quyền địa phương, đoàn thể tại địa bàn có trường học.
+ Hàng tháng, trong giao ban tại địa phương, cần sơ
kết nhanh tình hình giáo dục BVMT của nhà trường, các
đoàn thể; biểu dương những đơn vị thực hiện tốt, chấn
chỉnh những sai sót, lệch lạc trong công tác giáo dục HS
về nội dung này.
+ Định kì (6 tháng hoặc hàng năm), tiến hành sơ kết,
tổng kết tình hình giáo dục về BVMT cho HS THCS
nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; những hạn
chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp
khắc phục. Bên cạnh đó, đánh giá được những đơn vị
thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục BVMT để động viên,
khuyến khích và chia sẻ kinh nghiệm.
- Xây dựng, hoàn thiện các quy chế phối hợp giáo dục
giữa nhà trường, gia đình, các lực lượng giáo dục BVMT
cho HS. Coi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về BVMT
là một nội dung quan trọng của nhà trường và các đoàn
thể để xây dựng chương trình, triển khai công tác giáo
dục tuyên truyền BVMT theo từng chủ đề và trong từng
thời điểm cụ thể phù hợp, hiệu quả nhất.
- Điều kiện thực hiện biện pháp: + Nhà trường chủ
động trong tham mưu với cấp uỷ và chính quyền địa
phương chỉ đạo các cơ quan đoàn thể phối hợp thực hiện
chương trình giáo dục cho HS THCS về BVMT; + Đảm
bảo đủ kinh phí hằng năm cần thiết để triển khai thực hiện
các hoạt động tuyên truyền trong thực tiễn có hiệu quả
nhất; + Có cơ chế phối hợp, sự thống nhất trách nhiệm của
các cơ quan, đơn vị liên quan đến giáo dục BVMT.
2.2.2. Phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng xây dựng
nội dung chương trình giáo dục bảo vệ môi trường phù
hợp cho học sinh trung học cơ sở
- Mục tiêu: Xây dựng nội dung chương trình giáo
dục BVMT cho HS THCS phù hợp với nhu cầu, điều
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kiện cụ thể từng trường, từng địa phương, cộng đồng
dân cư; phù hợp với đối tượng HS THCS. Tạo được sự
đoàn kết nhất trí trong việc giáo dục BVMT cho HS
THCS, tạo hiệu quả phối hợp giáo dục giữa nhà trường,
gia đình và xã hội. Tăng cường phối hợp các lực lượng
tham gia giáo dục BVMT, các lực lượng có trách nhiệm
chung về giáo dục tuyên truyền BVMT cho toàn dân
nói chung, cho HS nói riêng.
- Nội dung của biện pháp: Giáo dục BVMT không
chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà là nhiệm vụ chung
của các cấp, các ngành. Do đó, nội dung giáo dục BVMT
cũng cần có sự đổi mới nhằm giáo dục HS nhận biết về
MT, tác hại của ô nhiễm MT, biến đổi khí hậu, thích ứng
với biến đổi khí hậu hiện nay. Xác định các nội dung
thông tin về BVMT như quan điểm, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của các cấp
chính quyền địa phương; thông tin khoa học thường thức
về BVMT trên thế giới và ở Việt Nam; thông tin thực
tiễn về BVMT, hậu quả của ô nhiễm MT hiện nay đối
với bản thân và cộng đồng.
Phối hợp xây dựng nội dung chương trình giáo dục
phải xuất phát từ tình hình thực tiễn và các mục tiêu, chỉ
tiêu và nhiệm vụ cụ thể của nhà trường, địa phương, trên
cơ sở tổng kết thực tiễn, đúc rút những bài học thành
công, hạn chế, các giải pháp, sáng kiến từ thực tiễn giáo
dục HS. Phối hợp giữa Đảng, chính quyền và các đoàn
thể ở địa phương trong việc giáo dục BVMT cho HS
THCS là điều kiện để xây dựng nội dung chương trình,
tổ chức các hình thức giáo dục cho HS BVMT, nâng cao
trách nhiệm của địa phương về giáo dục HS bảo vệ MT,
tăng thiết chế về xử lí các hành vi vi phạm Luật BVMT…
Sự phối hợp hoạt động giáo dục sẽ hỗ trợ về các nguồn
lực tổ chức các hoạt động giáo dục, tạo điều kiện thuận
lợi về cơ sở vật chất, phương tiện giáo dục tuyên truyền,
tiết kiệm chi phí trong giáo dục BVMT cho HS.
- Cách thực hiện:
Nhà trường là chủ thể phối hợp với các lực lượng xã
hội xây dựng nội dung chương trình giáo dục; tổ chức
họp bàn, tập huấn chuyên môn, kiến thức về BVMT cho
cán bộ, giáo viên, các lực lượng xã hội tham gia giáo dục
HS về BVMT sau đó thống nhất các nội dung cần giáo
dục, tuyên truyền cho HS.
Các nội dung giáo dục BVMT cho HS hiện nay cần
cập nhật thông tin mới nhất về BVMT, tập trung vào
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về BVMT; tuyên truyền hoạt động thực
thi pháp luật về BVMT của các cơ quan quản lí nhà
nước; tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về BVMT
của các tổ chức, cá nhân; kiến thức khoa học về MT,
tuyên truyền về các kết quả nghiên cứu khoa học, các
dự báo, cảnh báo liên quan đến BVMT, ứng phó với

biến đổi khí hậu; thông tin về các sự cố, hiện tượng MT,
biến đổi khí hậu; thông tin về các chương trình, dự án
BVMT; biểu dương những điển hình trong công tác
BVMT, thông tin về những biện pháp để BVMT trong
sản xuất và đời sống; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng
kinh nghiệm địa phương. Mặt khác, cần cập nhật thông
tin về các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực MT của các
tổ chức, cá nhân cũng như hoạt động điều tra, xử lí của
các cơ quan chức năng, để HS thấy rằng HS thấy rằng
bất kì một vi phạm pháp luật nào đều bị trừng phạt xứng
đáng, qua đó hình thành, củng cố ý thức chấp hành pháp
luật về BVMT.
Xây dựng các hoạt động thiết thực để BVMT như: tổ
chức trồng cây, chăm sóc cây BVMT, dọn vệ sinh trường
lớp, đường làng, thôn xóm, khu phố. Giáo dục các em có
ý thức giữ gìn vệ sinh chung ở trường lớp, ở gia đình, nơi
công cộng, không vứt rác bừa bãi; biết phân loại và xử lí
rác thải để tránh gây ô nhiễm MT…
+ Thực hiện xây dựng các văn bản phối hợp theo các
hình thức như: Quy chế phối hợp, bản ghi nhớ, văn bản
cam kết… về giáo dục BVMT trong khu dân cư, trong
đó ghi rõ trách nhiệm các bên đối với việc thực hiện đảm
bảo rõ ràng, cụ thể nhất. Phân công rõ trách nhiệm của
các lãnh đạo quản lí chỉ đạo các hoạt động phối hợp, các
đoàn thể các đơn vị phối hợp trong việc giáo dục BVMT
trong khu dân cư.
+ Phối hợp các tổ chức quần chúng nhân dân trong
phường như: Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội
Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc… trong kiểm tra, giám sát và
giáo dục BVMT trong khu dân cư.
+ Phát huy tối đa hoạt động giáo dục BVMT ở các
trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng nội dung giáo
dục BVMT cho HS THCS lồng ghép vào nội dung giáo
dục ở các trung tâm học tập cộng đồng trong khu dân cư.
Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với nhà trường
xây dựng kế hoạch, nội dung cách thức thực, đánh giá
thực hiện giáo dục trong việc giáo dục BVMT.
- Điều kiện thực hiện biện pháp: Sự đồng thuận của
nhà trường và lãnh đạo địa phương, đoàn thể các cấp và
sự ủng hộ của gia đình. Tăng cường sự chỉ đạo thống nhất
cách chỉ đạo, cách thực hiện giáo dục BVMT cho HS cấp
THCS để nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo và
các đoàn thể ở địa phương về giáo dục.
2.2.3. Phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng trong giáo
dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở bằng
nhiều hình thức phù hợp
- Mục tiêu: Nhà trường phối hợp với cộng đồng xây
dựng các hình thức giáo dục BVMT cho HS THCS. Hình
thức giáo dục mang tính hấp dẫn và thuyết phục và phù
hợp với trình độ, nhận thức, mong muốn đặc thù của HS
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bậc THCS, ngoài ra hình thức giáo dục còn phải phù hợp
với địa bàn dân cư nâng cao hiệu quả giáo dục cho HS.
- Nội dung của biện pháp: Hình thức giáo dục có vai
trò quan trọng, quyết định kết quả giáo dục BVMT cho
HS. Lựa chọn các hình thức giáo dục về BVMT nhằm
chuyển tải nội dung giáo dục BVMT một cách hiệu quả
nhất đến HS.
Trong quá trình giáo dục BVMT cho học sinh THCS
hiện nay, nhà trường đóng vai trò chủ đạo, là cầu nối giữa
các lực lượng ở cộng đồng tham gia giáo dục, do đó cần
thống nhất xây dựng các hình thức giáo dục phù hợp với
lứa tuổi, phù hợp với điều kiện của từng nhà trường, địa
phương để chuyển tải nội dung giáo dục BVMT cho HS
sao cho ngắn, gọn, dễ hiểu, giúp HS tiếp nhận tốt nhất
nội dung giáo dục và hứng thú tham gia vào cáo hoạt
động giáo dục. Sự phân tán, thiếu đồng bộ của các lực
lượng giáo dục sẽ làm phá vỡ tính toàn vẹn của quá trình
giáo dục và sẽ không đem lại hiệu quả giáo dục BVMT
cho HS.
- Cách thực hiện: Cần quán triệt đến toàn thể cán bộ
giáo viên, các tổ chức đoàn thể tinh thần đổi mới các hình
thức giáo dục BVMT cho HS và cùng phối hợp thực
hiện, chú trọng những nội dung giáo dục thiết thực với
HS với địa phương, khu dân cư. Thường xuyên đôn đốc,
nhắc nhở các đơn vị phối hợp trong việc thực hiện đổi
mới các hình thức giáo dục tuyên truyền BVMT từ đó,
các lực lượng giáo dục có ý thức chủ động, tích cực, kịp
thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình giáo dục,
bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch đã đề ra.
Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo nhà
trường, các cơ quan đoàn thể ở địa phương về tính cấp
bách của vấn đề BVMT, giáo dục BVMT cho HS, từ đó,
mỗi chủ thể có ý thức chủ động, sáng tạo trong cách thức
tuyên truyền giáo dục BVMT phù hợp với HS.
Tiếp tục lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục biến
đổi khí hậu vào các môn học có liên quan như Địa lí, Sinh
học, Kĩ thuật nông nghiệp, Giáo dục Công dân, Hóa học,
Công nghệ… Thông qua hình thức tuyên truyền trong
nhà trường: Giáo dục BVMT qua các giờ sinh hoạt lớp,
chào cờ, sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp,
sinh hoạt Đoàn, Đội; qua tổ chức ngoại khóa, hội thi, diễn
kịch tiểu phẩm với các nội dung như tìm hiểu về MT,
BVMT, tác hại hậu quả của ô nhiễm MT và dự báo MT
trong những năm tiếp theo và HS có những giải pháp để
BVMT sống… nhằm phê phán những hành vi làm sai
trái vi phạm pháp luật BVMT. Phối hợp với Đoàn Thanh
niên xã phường tổ chức giáo dục thông qua các hoạt động
cụ thể như tổ chức lao động công ích hàng tháng, dọn vệ
sinh đường phố, tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh, vệ
sinh nhặt túi ni-lon trong khu phố, sân vận động, khu chợ;

tổ chức ngày chủ nhật xanh, mùa hè xanh; vận động các
em tích cực hưởng ứng “Giờ trái đất” để tiết kiệm năng
lượng, giảm khí thải gây ô nhiễm MT.
Nhà trường phối hợp với các lực cộng đồng tổ chức
tuyên truyền BVMT cho HS: cơ quan báo đài truyền
thông trên địa bàn nhà trường lựa chọn nội dung, tin, bài
phù hợp để tuyên truyền; xây dựng mạng lưới cộng tác
viên, thông tin viên rộng rãi để phục vụ công tác tuyên
truyền; phối hợp tổ chức các sự kiện như mít tinh, phát
động phong trào thi đua BVMT, tổ chức hội thảo, tọa
đàm, triển lãm, diễu hành, các mô hình câu lạc bộ, xây
dựng pano, áp phích tuyên truyền; chủ động sử dụng
truyền thông xã hội, công nghệ và truyền thông để nâng
cao hiệu quả tuyên truyền.
Nhà trường kết hợp với trung tâm học tập cộng đồng
ở địa phương tổ chức tuyên truyền giáo dục BVMT, đưa
nội dung giáo dục BVMT cho HS là nội dung học tập tại
Trung tâm mọi người trong cộng đồng tại các xã, phường
nhằm trang bị kiến thức về BVMT, nâng cao ý thức trách
nhiệm của toàn dân nói chung, các bậc phụ huynh nói
riêng để họ thấy được trách nhiệm giáo dục con em có ý
thức, hành động thiết thực BVMT, giữ vệ sinh MT xanh,
sạch, đẹp...
- Điều kiện thực hiện biện pháp: Phối hợp các lực
lượng giáo dục, phân công rõ trách nhiệm, tổ chức thực
hiện, trong đó, chú trọng những hình thức tuyên truyền
giáo dục cho phù hợp với nhà trường HS, địa phương.
Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên nhà trường
và cộng đồng, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc thực
hiện các hình thức giáo dục BVMT cho HS theo kế
hoạch; kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh; bảo đảm tiến
độ thực hiện kế hoạch đề ra. Cần sự ủng hộ, phối hợp của
các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tham gia vào
hoạt động giáo dục và giám sát, kiểm tra việc giữ gìn MT
của các tầng lớp nhân dân.
2.2.4. Phối hợp đầu tư các nguồn lực cho hoạt động giáo
dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở
- Mục tiêu: Để nâng cao chất lượng giáo dục BVMT
cho HS THCS, một trong những yếu tố không thể thiếu
chính là nguồn lực phục vụ cho hoạt động giáo dục: nhân
lực, vật lực, tài lực... phục vụ cho giáo dục. Vì vậy, cần
có sự phối hợp giữa nhà trường và chính quyền, các tổ
chức đoàn thể đảm bảo các nguồn lực phục vụ công tác
giáo dục BVMT cho HS, tạo được nguồn tài chính và cơ
sở vật chất đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong tuyên
truyền giáo dục kiến thức BVMT cho HS THCS, là cơ
sở lan tỏa việc BVMT trong nhân dân.
- Nội dung của biện pháp: Nhân lực trực tiếp tổ chức
giáo dục BVMT cho HS gồm những giáo viên giảng dạy
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Sinh học, Công nghệ, giáo dục công dân, Hóa học, pháp
luật,... và cán bộ truyền thông, cán bộ Đoàn Thanh niên,
đội ngũ cán bộ ở các trung tâm học tập cộng đồng (như
kĩ sư, bộ đội, giáo viên đã nghỉ hưu, các cụ cao tuổi, các
cựu chiến binh, lão thành cách mạng, các nghệ nhân,
người lao động giỏi ở các cơ sở sản xuất... có trình độ,
chuyên môn, kiến thức về BVMT) cùng tham gia giáo
dục tuyên truyền BVMT.
Nhà trường và địa phương tận dụng cơ sở vật chất có
sẵn để thực hiện việc giáo dục tuyên truyền BVMMT cho
HS, từ phương tiện đi lại, địa điểm hội trường, loa đài
phông áp phích pano...; phối hợp với chính quyền địa
phương và các đoàn thể, các nhà hảo tâm xây dựng kế
hoạch, đầu tư nguồn tài chính để tu bổ cơ sở vật chất,
mua sắm trang thiết bị, tài liệu học tập, bồi dưỡng giảng
viên, báo cáo viên, tổ chức các hoạt động tuyên truyền
BVMT cho HS; kinh phí đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật
hiện đại, tiên tiến, áp dụng công nghệ mới vào hoạt động
tuyên truyền đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn
hiện nay việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào
việc giáo dục BVMT cho HS.
- Cách thực hiện: Phối hợp các tổ chức ở địa bàn
phường xin kinh phí từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà
nước cho việc tổ chức hoạt động tuyên truyền. Đây là
nguồn kinh phí cơ bản nhất vì hiện nay, hoạt động tuyên
truyền chủ yếu do các cơ quan quản lí nhà nước, các địa
phương trong cả nước thực hiện và giữ vai trò chủ đạo.
Nhà trường xây dựng kế hoạch tổng thể về dự trù
kinh phí trên cơ sở phân bổ kinh phí hàng năm được cấp
từ Ngân sách nhà nước hỗ trợ các hoạt động ngoài giờ
lên lớp như ngoại khóa, tổ chức dã ngoại, tổ chức các
hoạt động giáo dục khác; kinh phí huy động từ phụ huynh
HS thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn
khác: nguồn hỗ trợ hoạt động giáo dục từ ngân sách xã,
phường, thị trấn hằng năm được Hội đồng nhân dân xã,
phường chi cho các hoạt động tuyên truyền giáo dục;
kinh phí huy động từ các chương trình khuyến công,
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, các dự án,
chương trình tại địa phương liên quan đến công tác tuyên
truyền giáo dục; kinh phí từ các cuộc vận động hỗ trợ, từ
các đơn vị tài trợ, tổ chức xã hội, các đơn vị sản xuất kinh
doanh, doanh nghiệp, các đoàn thể trong và ngoài
nước… để thực hiện nhiệm vụ giáo dục cũng như áp
dụng những công nghệ kĩ thuật trong việc cải tiến việc
xử lí thực trạng ô nhiễm MT tại địa phương.
- Điều kiện thực hiện biện pháp: Lãnh đạo quản lí nhà
trường chủ động tham mưu đề xuất với cơ quan chức
năng về việc đầu tư ngân sách chi cho hoạt động tuyên
truyền theo đúng quy định của Nhà nước. Các cấp chính
quyền cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ quan báo

chí trên địa và tạo điều kiện để các hoạt động giáo dục tổ
chức tốt hơn cần theo dõi, đánh giá về kết quả các hoạt
động tuyên truyền về BVMT trong phạm vị phụ trách.
3. Kết luận
Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng trong giáo
dục BVMT cho HS trường THCS sẽ tạo ra một sức mạnh
tổng hợp tác động đến ý thức bảo vệ môi trường cho HS.
Đó là tổng hòa các hoạt động của nhà trường, gia đình và
cộng đồng để trang bị cho các em những kiến thức, hiểu
biết về MT, những kĩ năng sống và làm việc trong một
MT phát triển bền vững, từ đó giáo dục các em có thái
độ, hành vi ứng xử và giữ gìn MT trong lành; trang bị
những kĩ năng, chuẩn mực ứng xử phù hợp trước môi
trường tự nhiên. Từ đó, các em tham gia một cách có
trách nhiệm và hiệu quả trong việc thực hiện các giải
pháp liên quan đến cuộc sống con người trong MT, đồng
thời cùng chung tay hành động để BVMT, cải thiện chất
lượng MT sống.
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