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LỜI
NÓI
ĐẦU
Trong khuôn khổ Dự án “Nhân rộng và lồng ghép phương pháp tiếp cận sáng tạo phong trào sinh
thái vào hoạt động của các trường đại học” giai đoạn 2018-2020 do Viện Rosa Luxemburg tài
trợ, “Tài liệu hỗ trợ lồng ghép lối sống sinh thái vào chương trình giáo dục cho thanh niên – chủ
đề “Biến đổi khí hậu và lối sống sinh thái – Hành trình từ lối sống sinh thái đến công lý khí hậu”
là một phần trong bộ công cụ giáo dục về lối sống sinh thái. Bộ công cụ này được thiết kế dành
cho các giảng viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên với những chủ đề liên quan
đến giáo dục và lối sống bền vững.
Tài liệu này được viết với mục đích giới thiệu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và lối sống trong
đó tập trung vào công lý khí hậu và năng lượng thông qua lăng kính khoa học, kinh tế, xã hội,
đạo đức, văn hóa. Cùng với đó, người đọc sẽ được trang bị không chỉ kiến thức mà còn là cảm
hứng hành động để thiết kế lại cuộc sống của mình và cộng đồng xung quanh bền vững hơn trong
bối cảnh khủng hoảng khí hậu. Tài liệu nhằm dẫn dắt các hoạt động thanh niên tiếp cận với nội
dung liên quan giữa lối sống và biến đổi khí hậu, đặc biệt về công lý khí hậu và năng lượng trong
bối cảnh chuyển dịch sinh thái xã hội.
Một mục tiêu khác của tài liệu là hỗ trợ giảng viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh
niên truyền cảm hứng tới người học của mình một cách đa dạng, thú vị và khoa học. Tài liệu giới
thiệu các phương pháp để lồng ghép chủ đề “Biến đổi khí hậu và lối sống sinh thái” vào chương
trình giáo dục và các hoạt động nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người học. Từ đó, họ
có thể áp dụng những hành trang này trong nghề nghiệp tương lai và lan tỏa tới cộng đồng xung
quanh nơi họ sống, học tập và làm việc.
Hơn thế nữa, tài liệu này còn là một công cụ được biên soạn một cách dễ hiểu dành cho tất cả
những cá nhân, tổ chức mong muốn tìm hiểu, học hỏi và lồng ghép các chủ đề về lối sống sinh
thái vào các hoạt động cộng đồng. Dù bạn là ai hay công tác ở bất kỳ vị trí nào, bạn cũng có
thể trở thành người truyền cảm hứng tới cộng đồng của mình.
Nhóm biên soạn mong nhận được những nhận xét góp ý của các tổ chức và cá nhân để cuốn tài
liệu được hoàn thiện và phổ biến rộng rãi hơn trong thời gian tới..
Nhóm biên soạn
Trung tâm C&E
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Hành trình đến
công lý khí hậu
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NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Biến đổi khí hậu có tác động gì với hành tinh và các hệ sinh thái? Biến đổi khí hậu tác động như
thế nào đến những nhóm người khác nhau trên khắp thế giới? Tất cả mọi người có chịu ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu như nhau hay không?
Những tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) trên phạm vi toàn cầu ở cấp độ chưa từng có từ trước
tới nay bao gồm các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn, những thay đổi trong
tăng trưởng thực vật ảnh hưởng đến nông nghiệp và sản xuất lương thực, sự biến mất của các loài
cây trồng và vật nuôi không thể thích nghi hoặc di trú với các điều kiện thay đổi, những thay đổi
về tỷ lệ mắc bệnh và sự mở rộng phạm vi lây lan các bệnh truyền nhiễm, những thay đổi trong các
dòng hải lưu và sự thay đổi giữa các mùa. Không chỉ con người mà cả tự nhiên đang cảm nhận
ngày một rõ ràng hơn những tác động tiêu cực của BĐKH và sự gia tăng về cường độ cũng như tần
suất của những tác động này.
Tuy nhiên BĐKH không có tác động đồng đều tới mọi nơi, một số quốc gia, vùng lãnh thổ và nhóm
người sẽ chịu tổn thất nặng nề hơn từ hậu quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Những hiệu ứng
này sẽ có tác động nghiêm trọng đến các cộng đồng và các thành phố ven biển, các nguồn thực
phẩm và nước, các hệ sinh thái biển và nước ngọt, rừng, vùng núi cao và còn hơn thế nữa. Dự kiến
BĐKH sẽ gia tăng trong suốt thế kỷ này và ảnh hưởng đáng kể đến con người và hành tinh. Vì vậy
để hạn chế những tác động không thể tránh được, việc khẩn cấp là áp dụng lối sống và nền kinh
tế bền vững hơn với lượng phát thải khí nhà kính thấp hơn.
Các nước đang phát triển được coi là dễ bị tổn thương nhất trước BĐKH vì họ có ít nguồn lực để
thích nghi về mặt xã hội, công nghệ, tài chính và thường phụ thuộc nhiều vào hệ thống tự nhiên.
Những người nghèo và dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ và người già sẽ là các nhóm chủ yếu
chịu những tác động của BĐKH đặc biệt là về mặt sức khỏe và kinh tế.
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Giới trẻ ở các nước đang phát triển cảm nhận được tác động của BĐKH đối với lối sống và sinh
kế của họ nhanh chóng và trực tiếp hơn so với giới trẻ ở các nước phát triển. Tài nguyên đất bị suy
thoái và xói mòn nhiều hơn, thiệt hại cây trồng tăng, thu hoạch giảm do các hiện tượng thời tiết
khắc nghiệt như hạn hán, sóng nhiệt, bão lớn và lũ lụt. Những điều này đe dọa đến sản xuất nông
nghiệp. Vì thế nhiều thanh niên ở nông thôn đang di cư đến thành phố hoặc ra nước ngoài. Đây là
cách thích ứng của họ. BĐKH cũng có thể gây ra các cuộc xung đột do khan hiếm tài nguyên và có
thể ảnh hưởng về lâu dài đến cuộc sống của nhiều thanh niên. Thanh niên bản địa vẫn giữ lối sống
truyền thống với gia đình của họ dựa trên các nguồn lực và văn hóa địa phương sẽ bị ảnh hưởng
nhiều nhất bởi sinh kế của họ phụ thuộc trực tiếp vào môi trường tự nhiên. Họ có thể thấy biến đổi
khí hậu không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là vấn đề về quyền con người vì thanh niên bản địa
bị buộc phải thay đổi lối sống, sinh kế, văn hóa và thế giới quan.
Các cuộc khủng hoảng sinh thái và xã hội đang diễn ra và kết nối với nhau. Mô hình tăng trưởng
hiện nay làm tổn hại đến tự nhiên và cuộc sống, và mang lại lợi ích cho người giàu nhiều hơn người
nghèo. Để vượt qua khủng hoảng này cần thúc đẩy một sự chuyển đổi sinh thái xã hội. Trong bối
cảnh chuyển đổi sinh thái xã hội, chúng ta cần đề cao khái niệm về công lý khí hậu và dân chủ
năng lượng ở quốc tế và trong nước; cần có các giải pháp cho một quá trình chuyển đổi, đặc biệt
là trong lĩnh vực năng lượng. Năng lượng tái tạo có thể giảm thiểu biến đổi khí hậu và tạo ra các
công việc xanh trên toàn bộ chuỗi giá trị, ngay cả ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, một tiến trình
từng bước là cần thiết để đảm bảo rằng việc giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch không chỉ
mang tính xã hội mà còn huy động được sự tham gia chính trị liên quan đến BĐKH, năng lượng và
môi trường vì lợi ích của người lao động và toàn bộ cộng đồng.
Tất cả các nước châu Á đã đưa ra các chiến lược cho tăng trưởng xanh, phát triển carbon thấp
và mục tiêu giảm phát thải được xác định trên toàn quốc (Nationally Determined Contributions NDCs). Tuy nhiên, những điều này chưa được tích hợp cụ thể vào các khung chính sách. Bằng cách
tăng cường sự tham gia chính trị, các giải pháp thực tiễn tốt nhất có thể để tích hợp vào các chính
sách, dựa trên nhu cầu và năng lực thực sự của những người dễ bị tổn thương nhất với biến đổi khí
hậu và thảm họa môi trường.
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CHUYỂN DỊCH CÔNG BẰNG
“Công bằng là việc đảm bảo tất cả mọi người đều có cơ hội, quyền lợi và các nguồn lực để đáp
ứng mong muốn của họ. Điều này dựa trên cơ sở ý tưởng cuộc sống của con người cần được xác
định bởi chính quyết định của họ chứ không phải bởi những tình huống bất công mà họ không thể
kiểm soát.” (RECOFTC, 2014).
Mục tiêu của công bằng là xóa bỏ và tránh được những tình huống bất công điều làm cho con
người không thể bộc lộ tiềm năng đầy đủ của mình. Phương pháp tiếp cận công bằng có thể giúp
xác định nguyên nhân dẫn tới bất công trong các tình huống của cuộc sống con người và đưa ra
những thay đổi để giải quyết chúng.

Chuyển dịch công bằng
Chuyển dịch công bằng là một mô hình phát triển dựa trên các chính sách công được thiết kế tại
từng địa phương. Những chính sách này hướng tới thu nhập công bằng và cuộc sống tốt đẹp cho
tất cả người lao động và cộng đồng có thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và
ứng phó với BĐKH.
Quá trình chuyển dịch công bằng kết nối tất cả các nhân tố có niềm tin vào sự tái phát triển khu vực
một cách công bằng: các hiệp hội, ngành công nghiệp, hành chính công, chính phủ, xã hội dân sự.
Họ nên làm việc cùng nhau để tìm ra những gì tốt nhất cho khu vực và cộng đồng của họ, từ việc
tạo ra việc làm chất lượng tốt đến xác định các lựa chọn thay thế bền vững.

Các yếu tố trong chuyển dịch công bằng
1.

Mô hình phát triển kinh tế phù hợp: tìm kiếm các hướng tiếp cận tổng thể, cân nhắc mọi

hạng mục liên quan và các tác động lâu dài của chúng. Điều này liên quan tới cả những yếu tố như
cơ sở hạ tầng, chính sách công, chính sách xã hội, thuế, giáo dục và sự tham gia của người dân.
2.

Thiết kế mang tính địa phương: chuyển dịch công bằng khác với những mô hình đã có sẵn

ở chỗ nó được thiết kế, áp dụng và đánh giá từ cấp cơ sở, từ chính cộng đồng địa phương.
3.

Thu nhập hợp lý và cuộc sống an bình: việc áp dụng các giải pháp thay thế cần cân nhắc

đến sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân.
4.

Đo lường giảm thiểu ô nhiễm: cần phải hiểu rằng cùng một giải pháp không phải ở đâu

cũng có thể áp dụng được. Ví dụ như không phải địa phương nào cũng có đủ điều kiện để sử dụng
năng lượng gió hay năng lượng mặt trời thay cho năng lượng hóa thạch. Tuy nhiên cho dù biện
pháp thay thế nào được lựa chọn thì cũng cần đảm bảo rằng nó giảm phát thải so với mô hình cũ.
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Chuyển dịch công bằng là một quá trình cần được xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt khi áp dụng chuyển
đổi mô hình sản xuất và kinh tế tại những khu vực đang phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu hóa thạch.
Không có một công thức nào áp dụng được cho mọi nơi trên thế giới, tuy nhiên những nguyên tắc,
mục tiêu và các yếu tố liên quan có thể được áp dụng làm nền tảng cho việc hoạch định những bước
đi cần thiết cho từng địa phương.

Nguồn thông tin: “Tám bước cho chuyển dịch công bằng” - Alexandru Mustata (2017); “Công bằng trong biến
đổi khí hậu và REDD+” – RECOFTC (2014).

CÔNG LÝ KHÍ HẬU
Công lý khí hậu là gì?
Công lý khí hậu trả lời những câu hỏi sau:
•

Ai sẽ gánh chịu những tổn thất của BĐKH?

•

Ai thực sự được hưởng lợi từ các chính sách ứng phó BĐKH?

•

Những lợi ích từ việc giảm thiểu tác động của BĐKH được phân bổ đồng đều như thế nào
trong xã hội?

•

Mức độ ảnh hưởng hay mức trách nhiệm nào chúng ta sẵn sàng chấp nhận với tư cách là
một cộng đồng toàn cầu?

•

Ai là người có tư cách để đặt ra những câu hỏi này và lựa chọn đâu là ưu tiên?

•

Công lý khí hậu được gắn với quyền và sự phát triển của con người để đạt được cách tiếp
cận lấy con người làm trung tâm, bảo vệ quyền của những người dễ bị tổn thương nhất và
chia sẻ gánh nặng và lợi ích của BĐKH với giải pháp công bằng, trong đó chú trọng tới:

•

Đảm bảo rằng các quyết định liên quan tới BĐKH là có sự tham gia của cộng đồng, minh
bạch và có trách nhiệm

•

Chia sẻ gánh nặng và lợi nhuận của BĐKH như nhau

Bản chất của “Công lý khí hậu” nhằm phân biệt những người hiện đang chịu trách nhiệm chính cho
BĐKH với những người là nạn nhân chính, đồng thời nhận thức được sự cần thiết của việc giảm phát thải
khí nhà kính toàn cầu, và tìm ra cách thức để phân chia trách nhiệm thực sự công bằng.
Cách tiếp cận công lý khí hậu có ảnh hưởng tích cực trong việc theo đuổi các nỗ lực giảm nhẹ lớn hơn,
từ việc truyền cảm hứng cho các cá nhân chọn lối sống bền vững để đảm bảo cho các thế hệ tiếp theo.
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Một số chia sẻ về công lý khí hậu
“Biến đổi khí hậu là một vấn đề vô cùng lớn đe dọa đến hòa bình, thịnh vượng, công bằng
xã hội và thực sự đòi hỏi chúng ta phải tìm giải pháp cùng nhau, hoặc đối mặt với thiệt hại
không thể khắc phục đối với nhân loại. BĐKH làm cho mối đe dọa bị nhân lên, góp phần
làm gia tăng nguy cơ nghèo đói, gia tăng xung đột và sự di cư của người dân” -Zeid Ra’ad
Al Hussein, Cao ủy Liên hiệp quốc về Nhân quyển (2015).
“Chúng ta cần nhận ra rằng tiếp cận sinh thái thực sự luôn trở thành một cách tiếp cận xã
hội; nó phải tích hợp các câu hỏi về công bằng trong các cuộc tranh luận về môi trường, để
nghe cả lời kêu cứu của Trái đất và tiếng khóc của người nghèo.” - Lau Laudato Si (2015)
“Các cộng đồng ở Nam bán cầu cũng như các cộng đồng thu nhập thấp ở Bắc bán cầu đã
gánh chịu gánh nặng độc hại của công nghiệp hóa, khai thác, vận chuyển và sản xuất
nhiên liệu hóa thạch. Bây giờ các cộng đồng này đang phải đối mặt với những tác động tồi
tệ nhất của BĐKH - từ tình trạng thiếu lương thực đến ngập lụt của cả các quốc đảo.” - Climate Justice Now! (2013)
“Chúng tôi nhận ra mối liên hệ giữa BĐKHvà bất công kinh tế toàn cầu cũng như mức độ
tiêu thụ chưa từng có. Chúng tôi nhận ra trách nhiệm cá nhân và tập thể để đảm bảo rằng
những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất hiện nay, và tất cả các thế hệ tương lai
không phải chịu đựng hậu quả của hành động của chúng tôi. Chúng tôi xem đây là lời kêu
gọi lương tâm.” – Quaker (2014).
Nguồn thông tin: “Công lý khí hậu và áp dụng luật nhân quyền trong giảm thiểu phát thải khí nhà kính”
- David Elliott và Lindsey Fielder Cook (2016)
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Lịch sử hình thành công lý khí hậu
Tại hội nghị Thượng đỉnh Trái đất, hay còn gọi là Rio +10, diễn ra 10 năm sau khi Hội nghị Thượng đỉnh
Trái đất năm 1992, các nguyên tắc Bali về công lý khí hậu đã được thông qua.
Công lý khí hậu cũng được nhắc đến trong Công ước Khung của Liên hợp quốc về BĐKH (United
Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). Công ước này được thông qua ngày
9/5/1992 và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/3/1994. Mục tiêu của Công ước là nhằm
ổn định nồng độ các khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn ngừa được sự can thiệp nguy hiểm
của con người đối với hệ thống khí hậu. Một trong những nguyên tắc của Công ước là các bên phải
tham gia bảo vệ hệ thống khí hậu vì lợi ích chung của nhân loại trên cơ sở công bằng và phù hợp với
những trách nhiệm chung nhưng có phân biệt.
Năm 2000, cùng lúc với Hội nghị lần thứ 6 của các bên (COP 6), Hội nghị Thượng đỉnh về Công lý khí
hậu lần thứ nhất đã diễn ra tại Hague. Hội nghị Thượng đỉnh này nhằm “khẳng định rằng BĐKH là một
vấn đề về quyền con người” và “xây dựng liên minh giữa các quốc gia và vùng biên giới” chống lại
BĐKH và ủng hộ phát triển bền vững.
Tại hội nghị Bali năm 2007, Liên minh toàn cầu về Công lý khí hậu được thành lập. Năm 2008, Diễn
đàn Nhân đạo toàn cầu tập trung vào vấn đề công bằng về khí hậu tại cuộc họp khai mạc tại Geneva.
Ngày 1/10/2009, Tổng thư ký Liên hiệp quốc giai đoạn 1997 đến 2006 và đồng thời là Chủ tịch
Global Humanitarian Forum - ông Kofi Annan đã khai mạc chiến dịch công lý khí hậu. Đây là một trong
những chiến dịch lớn và chuyên biệt đầu tiên về công lý khí hậu trên thế giới. Năm 2009, Mạng lưới
Hành động Tư pháp về khí hậu đã được hình thành trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh tại
Copenhagen.
Vào tháng 4 năm 2010, Hội nghị Nhân dân Thế giới về Biến đổi khí hậu và Quyền của Mẹ Trái đất đã
diễn ra tại Piquipaya, Bolivia, được tổ chức bởi chính phủ Bolivia. Hội nghị công bố “Thỏa thuận con
người” trong đó công lý khí hậu được coi trọng lớn hơn.
Vào tháng 12 năm 2018, yêu cầu về công lý khí hậu được ký bởi 292.000 cá nhân và 366 tổ chức ở
các quốc gia trên thế giới, kêu gọi các đại diện chính phủ tại COP 24 tuân thủ danh sách sáu yêu cầu
về công lý khí hậu.
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Các nguyên tắc của công lý khí hậu
Quỹ Mary Robinson tại Ireland làm về chủ đề này đã đưa ra các nguyên tắc căn bản của công lý khí
hậu như sau:

TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI
Mọi quyết định pháp lý đưa ra phải dựa trên quyền bình đẳng và công bằng cho con người. Sử dụng
những thước đo quốc tế về nhân quyền để đưa ra những giới hạn đảm bảo tôn trọng nhân phẩm không
phân biệt về địa lý, giới tính hay tầng lớp. Đồng thời cần quan tâm đến những tác động của các quyết
định này tới các thế hệ tương lai và tới môi trường tự nhiên.

ĐẢM BẢO QUYỀN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN
Khoảng cách về giàu nghèo và mức tiêu thụ tài nguyên giữa các nước (đặc biệt là giữa Bắc bán cầu và
Nam bán cầu) cũng như giữa những người trong cùng một nước là một trong những vấn đề then chốt của
thời đại, làm ảnh hưởng tới những quyền lợi cơ bản của nhiều người và gây ra các vấn đề xã hội. Đồng
thời tác động không đồng đều của BĐKH càng làm vấn đề thêm trầm trọng. BĐKH làm nổi bật lên sự phụ
thuộc lẫn nhau của con người trên toàn thế giới vì vậy việc chia sẻ và chuyển giao công nghệ (các giống
cây chịu mặn, năng lượng sạch...) để thích ứng với các tác động của nóng lên toàn cầu là rất cần thiết.

CHIA SẺ LỢI ÍCH CŨNG NHƯ TRÁCH NHIỆM MỘT CÁCH CÔNG BẰNG
Điều này liên quan đến việc chấp nhận những trách nhiệm chung, nhưng có sự khác biệt giữa các quốc
gia và vùng lãnh thổ liên quan tới việc giảm phát thải khí nhà kính. Những quốc gia phát thải nhiều nhất
và có tiềm lực nhất cần phải đứng ra cắt giảm trước. Hơn nữa, những nước đã được hưởng lợi ích kinh
tế từ phát thải, chủ yếu là ở những nước công nghiệp, cũng có nghĩa vụ đạo đức phải chia sẻ những lợi
ích này với những nước chịu tổn hại từ hậu quả phát thải, đặc biệt là với những nhóm người dễ bị tổn
thương ở các nước đang phát triển. Những người thu nhập thấp cần được trao cơ hội để thích ứng với
các tác động của BĐKH và hòa nhập vào dòng của quá trình phát triển ít carbon.
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Hình 1 - Dấu chân sinh thái theo tiêu dùng năm 2019
Nguồn: https://worldmapper.org/maps/grid-ecologicalfootprint-2019/
Bản đồ thể hiện dấu chân sinh thái theo mức tiêu dùng của cá nhân và quốc gia. Bản đồ thể hiện mức độ các
quốc gia sử dụng vượt quá tài nguyên, với các mức độ màu thể hiện giá trị dấu chân sinh thái của quốc gia đó.

ĐẢM BẢO CÁC QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BĐKH ĐƯỢC ĐƯA RA MỘT CÁCH MINH
BẠCH, CÓ TÍNH TRÁCH NHIỆM VÀ CÓ SỰ THAM GIA
Một phần căn bản của văn hóa công lý khí hậu chính là việc đảm bảo cơ hội được tham gia vào một
quá trình ra quyết định công bằng, trách nhiệm và không bị lũng đoạn bởi tham nhũng. Tiếng nói của
những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi BĐKH cần được lắng nghe và đáp lại. Đồng thời ý kiến
của các quốc gia thu nhập thấp cần được chú ý để không bị át bởi các quốc gia phát triển. Mọi quyết
định liên quan tới thương mại, nhân quyền, kinh tế, đầu tư và phát triển trong khuôn khổ của Liên hợp
quốc đều cần được đưa ra một cách minh bạch và trách nhiệm rõ ràng.

NHẤN MẠNH BÌNH ĐẲNG GIỚI
BĐKH có tác động khác nhau tới nữ giới và nam giới, vì vậy khía cạnh giới cũng cần phải được chú
trọng trong công lý khí hậu. Phụ nữ có khả năng phải chịu gánh nặng lớn hơn trong hoàn cảnh nghèo
đói và những bất công gây ra bởi BĐKH. Đồng thời họ cũng là những người nhận thức rõ tầm quan
trọng của công lý khí hậu và có thể trở thành hạt trở thành hạt nhân tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng.
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CHÚ TRỌNG VÀO SỨC MẠNH CHUYỂN HÓA CỦA GIÁO DỤC KHÍ HẬU
Giáo dục có khả năng chuyển hóa nhận thức sâu sắc về quyền con người và công lý khí hậu. Đồng thời
để hướng tới ổn định khí hậu, cần có sự thay đổi căn bản trong lối sống và hành vi, giáo dục có thể
trang bị những kiến thức và công cụ cho các thế hệ tiếp theo có thể thích ứng. Nếu được thực hành tốt,
giáo dục có thể mang tới những thay đổi về đạo đức và công lý, xây dựng không chỉ những công dân
tốt cho quốc gia mà cho cả thế giới.
Khi được áp dụng đa ngành từ trường học, cao đẳng, đại học, giáo dục môi trường có thể nâng cao ý
thức về BĐKH, mang đến những khám phá mới không chỉ về mặt khoa học mà cả xã hội và chính trị.
Ngoài ra không chỉ dừng lại ở khuôn khổ trường học, giáo dục có thể được truyền tải qua những hình
thức không chính quy bởi đây là trách nhiệm và cam kết lâu dài.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC HIỆU QUẢ
Công lý khí hậu đòi hỏi hành động ở phạm vi toàn cầu, vì vậy những giải pháp hợp tác cần được áp
dụng cả trong mỗi quốc gia và xuyên biên giới.
Cởi mở cho quan hệ hợp tác chính là một khía cạnh quan trọng trong bất cứ cách tiếp cận nào tới công
lý khí hậu, đặc biệt cần đề cao sự tham gia của những người chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi BĐKH – người
nghèo và người không có nguồn lực.

@ Mary Robinson Foundation
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CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VÀ
DÂN CHỦ NĂNG LƯỢNG
Chuyển dịch năng lượng
Liên quan đến lĩnh vực năng lượng trong bối cảnh công lý khí hậu, chuyển dịch năng lượng đã được
đề cập nhiều trong những năm gần đây. Chủ đề này được đưa lên cao trào sau vụ nổ nhà máy
điện hạt nhân Fukushima Daiichi, Nhật Bản vào năm 2011. Lúc này các quốc gia cũng đã “nghiêm
túc” nhìn lại câu chuyện năng lượng của mình và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hơn. Sự chuyển
đổi từ năng lượng hạt nhân sang năng lượng mặt trời, gió, sinh khối; hay sự chuyển đổi từ nguồn
năng lượng sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo.
Chuyển dịch năng lượng là quá trình chuyển đổi từ việc phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch
sang phát triển và ứng dụng năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
Đối với Việt Nam, chuyển dịch năng lượng là thực sự cấp thiết nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào
năng lượng hóa thạch và nhập khẩu nhiên liệu bên ngoài, đảm bảo một tương lai năng lượng tự
chủ, độc lập, giữ gìn môi trường không khí, nguồn nước sạch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Quá
trình chuyển dịch này vừa giúp đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải mà vẫn duy trì ổn định
kinh tế, tăng cường tiếp cận năng lượng với mức chi phí hợp lý, tạo ra công ăn việc làm mới và có
chất lượng cho các cộng đồng bị tác động bởi quá trình chuyển dịch. Quá trình chuyển dịch này
gắn liền với chuyển dịch lao động, gắn với sự tham gia đa dạng của nhiều thành phần trong xã hội
vào thị trường năng lượng, đòi hỏi sự điều tiết để đảm bảo lợi ích hài hòa của các bên liên quan.
Đó chính là các yếu tố cốt lõi đảm đảm bảo cho sự chuyển dịch chuyển năng lượng công bằng ở
Việt Nam.
Quan điểm về công bằng của các bên trong chuyển dịch năng lượng:
•

Công đoàn: nhấn mạnh đảm bảo quyền lợi cho công nhân ngành than

•

Nhóm phát triển: nhấn mạnh khía cạnh xóa đói giảm nghèo

•

Nhóm môi trường: nhấn mạnh sự cần thiết của bảo vệ môi trường

Nguồn thông tin: Chuyển dịch năng lượng công bằng - Cơ hội và thách thức cho Việt Nam (Green ID, 2019)

Dân chủ năng lượng
Dân chủ năng lượng có nghĩa là mọi người đều được đảm bảo tiếp cận đủ năng lượng.
Do đó, sản xuất năng lượng không gây ô nhiễm môi trường cũng như không gây hại cho con người.
Cụ thể hơn, điều này có nghĩa là các nguồn nhiên liệu hóa thạch phải được để lại trong lòng đất,
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các phương tiện sản xuất cần phải được xã hội hóa và dân chủ hóa, và chúng ta phải suy nghĩ lại
về thái độ chung của chúng ta đối với việc tiêu thụ năng lượng.
Bốn điểm chính của dân chủ năng lượng:

TIẾP CẬN HỢP LÝ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI
Mọi người nên được đảm bảo quyền tiếp cận năng lượng đầy đủ với giá cả phải chăng. Quá trình
chuyển đổi hệ thống năng lượng phải ưu tiên nhu cầu của cộng đồng, của những người yếu thế chứ
không phải lợi nhuận của các công ty lớn. Không dùng năng lượng hóa thạch (than đá, dầu mỏ).
Mục tiêu chính là dùng năng lượng tái tạo (gió, mặt trời…) nhiều nhất có thể và đặc biệt là sử dụng
các nguồn năng lượng tại địa phương, không mua của các công ty tập đoàn lớn (chi phí cao và
người nghèo khó tiếp cận).

SỞ HỮU THUỘC VỀ XÃ HỘI VÀ CÔNG CHÚNG
Sở hữu năng lượng nên thuộc về xã hội/ cộng đồng thay vì các công ty tư nhân. Nếu sở hữu phục
vụ lợi ích tư nhân (lợi nhuận), các quyết định về xây dựng nhà máy hệ thống năng lượng mới sẽ bị
hướng đến lợi nhuận thay vì ưu tiên lợi ích cộng đồng.

CHI TRẢ CÔNG BẰNG VÀ TẠO VIỆC LÀM XANH
Quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo phải có sự tham gia của
công nhân/công đoàn để đảm bảo là những người thợ mỏ, công nhân khai thác dầu không bị
mất đi việc làm hoặc họ phải được đền bù thỏa đáng. Ý nghĩa của công bằng và dân chủ ở đây
là những người bị ảnh hưởng có quyền tham gia vào các quyết định về chính sách năng lượng liên
quan tới họ.

NĂNG LƯỢNG CHO NGƯỜI NGHÈO
Người nghèo cần được tiếp cận tới năng lượng làm mát vào mùa hè và sưởi ấm vào mùa đông.

Một cuộc thảo luận có sự tham gia về dân chủ năng lượng
Ngày 13 tháng 12 năm 2018 tại Climate Hub – một hoạt động bên lề của COP24 tại Katowice,
Ba Lan - đã diễn ra thảo luận về dân chủ năng lượng do viện Rosa Luxemburg chủ trì.
Mục đích của sự kiện này là tập hợp các nhà hoạt động công lý khí hậu, các nhà nghiên cứu
và đại diện của các tổ chức phi chính phủ từ các nước phía Nam (Argentina, Cuba, Mauritius,
Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Việt Nam) với công chúng quốc tế và địa phương tại Katowice
trong COP để tổ chức một cuộc thảo luận về dân chủ năng lượng.
Năng lượng có sức mạnh để biến đổi cuộc sống của con người. Tiếp cận năng lượng có thể trao
quyền tự chủ cho các nhóm bên lề trước đây đã cam chịu mối quan hệ phụ thuộc với các tập
đoàn cho nhu cầu của họ. Khi chuẩn bị cho một COP đàm phán bộ quy tắc cho Thỏa thuận
Paris, bắt buộc phải đặt ra câu hỏi liệu công bằng xã hội sẽ được sử dụng như một khuôn khổ
trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến năng lượng và quá trình này sẽ diễn ra như thế nào.
Một cuộc thảo luận bàn tròn có sự tham gia với các chuyên gia dân chủ năng lượng và các đại
biểu từ miền Nam toàn cầu tại Climate Hub, bằng cách mở sự kiện bằng một trò chơi Trump
Card. Trò chơi Trump Card này có 36 nhà máy nhiệt điện than ở Indonesia đã khơi dậy sự tò
mò của khán giả tại Climate Hub, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia ở Bắc bán cầu.
Điều quan trọng là làm nổi bật tác hại và sự bất công do các tập đoàn Global North gây ra
thông qua các khoản đầu tư vào than đá. Trò chơi này làm cho sự kiện có sự tham gia và trở
nên hấp dẫn. Cũng trong sự kiện này, đại diện từ các quốc gia phía Nam tham gia vào các
chương trình nhỏ hơn để trình bày công việc và dự án của họ theo hướng chuyển đổi dân chủ
của ngành năng lượng ở các quốc gia và bối cảnh tương ứng.
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THAM GIA THÚC ĐẨY CÔNG LÝ KHÍ HẬU
Công lý khí hậu không chỉ đảm bảo quyền và trách nhiệm của các bên đối với vấn đề BĐKH mà
còn tôn trọng công bằng giữa các nhóm trong xã hội, giữa các thế hệ hiện tại và tương lai. Do đó,
việc thúc đẩy công lý khí hậu ngay từ bây giờ thông qua các hoạt động cụ thể cho các nhóm khác
nhau là rất quan trọng, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương do BĐKH. Công lý khí hậu cuối cùng
cũng hướng đến đảm bảo cuộc sống cho các nhóm người trong xã hội và đặc biệt là thế hệ tương
lai, cho thanh niên và trẻ em trong tương lai được hưởng chất lượng khí hậu tốt nhất.
Để thúc đẩy và tham gia vào việc thực hiện công lý khí hậu, mỗi cá nhân, tổ chức và trường học
đều có thể hành động tùy theo phạm vi, bối cảnh và nguồn lực của mình. Phần nội dung này không
chỉ giới thiệu giải pháp hướng tới công lý khí hậu ở những cấp độ khác nhau, mà còn cung cấp
một số ví dụ điển hình.

Cấp độ vùng, quốc gia
ĐỨC: ĐẤT NƯỚC CỦA KINH TẾ XANH
Đức là một trong những nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo Investopedia, năm 2019, Đức
xếp thứ 4 trong 10 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. Nếu xét
về nền kinh tế xanh thì Đức được xem là một trong những quốc gia đi đầu.
Ở Đức, sản xuất hàng hóa môi trường đạt mức tăng trưởng trên trung bình, với tổng khối lượng
sản xuất chiếm gần 76 tỷ euro. Đức đang là nước đứng đầu trong việc xuất khẩu hàng hóa thân
thiện với môi trường, với thị phần thương mại chiếm 15,4% thị phần toàn cầu. Theo tính toán gần
đây nhất, Đức đã tạo lên một kỷ lục mới trong việc tạo ra gần 2 triệu lao động trong nền kinh tế
môi trường.
Đức và Liên minh Châu Âu tiếp tục nỗ lực cho một thỏa thuận khí hậu toàn diện nhằm hạn chế sự
nóng lên toàn cầu dưới 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhận thức được các nước phát triển
có đóng góp lớn trong việc gây ra hậu quả nghiêm trọng của BĐKH. Năm 2009, người đứng đầu
Chính phủ Đức là bà Angela Merkel đã đưa ra sáng kiến đối thoại khí hậu Petersburg tại Hội nghị
khí hậu Copenhagen. Cuộc đối thoại này thúc đẩy sự cam kết hành động mạnh mẽ hơn từ các nước
có nền kinh tế công nghiệp phát triển.
Mô hình phát triển kinh tế xanh ở Đức là sự hài hòa giữa bảo vệ tài nguyên và môi trường, khí hậu
với phát triển kinh tế và công bằng xã hội (GIZ, 2012). Đức đang thực hiện việc chuyển đổi hệ
thống năng lượng của mình và đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng trong việc giảm lượng khí thải:
giảm phát thải khí nhà kính tác động 40% vào năm 2020, 55% vào năm 2030, 70% vào năm
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2040 và mục tiêu giảm phát thải 80-95% vào năm 2050, so với năm 1990.
Nguồn thông tin: “Kinh tế xanh ở Cộng hòa Liên Bang Đức và một số bài học rút ra” - Trung tâm Thông tin, tư liệu,
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương (2017)

NHẬT BẢN: CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG
Vào năm 2011, nước Nhật đã xảy ra một sự kiện chấn động thế giới đó là nhà máy điện hạt nhân
Fukushima Daiichi năm 2011 bị nổ do thảm họa kép động đất và sóng thần. Sự cố này đã làm cho
Chính phủ Nhật bừng tỉnh và có chính sách thay đổi ngay lập tức liên quan cơ cấu về năng lượng.
Đó là dừng vận hành tất cả nhà máy điện hạt nhân (đóng góp 30% sản lượng điện) sang các nguồn
năng lượng tái tạo. Và sự cố này cũng đã lan tỏa sang các nước khác ở châu Âu và châu Á, và Mỹ.
Tháng 7/2018, Nhật Bản đã thông qua kế hoạch năng lượng chiến lược lần thứ 5 tầm nhìn 2030
và đến 2050. Kế hoạch này đã đưa ra một cái nhìn mới về tương lai năng lượng Nhật Bản đó là
phát triển năng lượng dựa trên triết lý 3E+S. Cụ thể 3E bao gồm: Energy security (an ninh năng
lượng), Environment (môi trường), và Economic efficiency (hiệu quả kinh tế); S đó là Safety (an toàn).
Với cấu trúc này cho thấy sự quyết tâm của Nhật Bản dịch đổi sang một nền kinh tế thân thiện với
môi trường.
Nhật Bản hiện là nước đứng thứ 5 về phát thải khí Carbonic. Và Nhật Bản cũng đã ký thỏa thuận
Paris 2015 về BĐKH. Với sự dịch chuyển năng lượng của Nhật Bản thể hiện được cam kết đi kèm
với hành động cụ thể trong việc thực thi thỏa thuận này.
Nguồn thông tin: “Chính sách năng lượng Nhật Bản: Xác định cấu trúc điện năng tương lai” - Tạp chí Tia sáng
(2018)

Cấp độ cộng đồng
THAM GIA VÀO CÁC PHONG TRÀO CHUYỂN DỊCH ĐỂ TẠO SỰ THAY ĐỔI NGAY TỪ
CỘNG ĐỒNG
Mô hình năng lượng tái tạo của cộng đồng nằm trong phong trào “Transition Town - Khu phố
Chuyển dịch”
“Khu phố Chuyển dịch” là một phong trào xã hội bắt đầu nở rộ từ năm 2005 với mục tiêu ban đầu
là giảm phát thải carbon từ những sáng kiến của người dân. Đây là phong trào mà những cộng
đồng tham gia sẽ cùng đứng lên để chung tay giải quyết các vấn đề nhức nhối quanh họ bằng các
giải pháp thực tế tại địa phương. Mục tiêu của phong trào là nuôi dưỡng một văn hóa quan tâm và
hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhóm cộng đồng cũng như trên toàn cầu. Các hoạt động thực tế có thể rất
đa dạng từ việc định hình lại sự phụ thuộc vào nền kinh tế (tăng cường các hoạt động hỗ trợ kinh
tế địa phương, cho ra đời đồng tiền riêng), trau dồi các kỹ năng cho cộng đồng (kỹ năng sinh tồn,
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khả năng tự sửa chữa đồ đạc hay tự sản xuất lương thực), tạo các không gian năng động cho cộng
đồng (sân chơi, quảng trường, vườn rau, công viên…), hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh khởi nghiệp
và tạo nên mạng lưới kết nối cộng đồng.
Một trong những mảng hoạt động quan trọng của phong trào này là “năng lượng của cộng đồng
– community energy”. Ý tưởng căn bản là đẩy mạnh việc lắp đặt và sử dụng năng lượng tái tạo từ
chính cộng đồng. Những mô hình này có thể do chính người dân tự gây quỹ và lắp đặt cho khu phố
hoặc gia đình họ. Theo thống kê của Transition Town vào năm 2015, chỉ tính trong những cộng
đồng khu phố chuyển dịch tại Anh đã có hơn 5000 nhóm thiết lập các mô hình năng lượng tái tạo
với quy mô khác nhau; huy động được £13 155 104,88 (bảng Anh), tương đương với khoảng 370
tỷ đồng Việt Nam; sản xuất được 17 800 GWh điện, đủ cho 4000 ngôi nhà và giảm 7450 tấn
CO2 phát thải ra môi trường. Những con số này sẽ còn lớn hơn rất nhiều khi kể đến các thành viên
phong trào ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Hình 2 - Các tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái nhà trong phong trào Khu phố chuyển dịch tại Anh
© Transition Network

Tuy nhiên, ý nghĩa của sáng kiến này không dừng lại ở những con số giảm phát thải mà nó mang
tới một không gian dân chủ, nơi người dân được chủ động tham gia và chia sẻ lợi ích từ đó dẫn
tới những thay đổi căn bản trong văn hóa và cơ sở vật chất. Việc thay đổi tiêu dùng năng lượng từ
gốc rễ của cộng đồng cũng đưa mọi người đến gần nhau hơn, mở ra những câu chuyện về phát
triển bền vững và tạo niềm tin vì người dân có thể nhìn thấy được chuyển biến ngay xung quanh họ.
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Máy bay

Hình 3 - Làng Fujino tại Nhật Bản cũng tham gia "Khu phố Chuyển dịch" với hệ thống năng lượng mặt trời
© Fujino Denryoku

Thông tin thêm: www.transitionnetwork.org

Nguồn thông tin: “21 câu chuyện chuyển dịch” – Rob Hopkins (2015)

NÂNG CAO TIẾNG NÓI CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ CÔNG LÝ KHÍ HẬU
Climate march – Tuần hành vì khí hậu
Những năm vừa qua, những sự kiện tuần hành vì khí hậu đang diễn ra ngày một phổ biến với sự
ủng hộ của đông đảo người dân khắp nơi trên thế giới. Những sự kiện này thường diễn ra cùng
lúc với các cuộc họp quan trọng về khí hậu – khi các nhà lãnh đạo của các nước ngồi lại với nhau
để đi đến những thỏa thuận chung về việc cắt giảm khí nhà kính hay đẩy mạnh các giải pháp bền
vững tầm cỡ quốc gia và toàn cầu, ví dụ như cuộc họp của các quốc gia tham gia vào Công ước
Liên hiệp Quốc về BĐKH (UNFCCC), hay còn gọi là COP.

Hình 4 - Ngày 18/12/2018 ở thủ đô Brussels của Bỉ, hơn 65000 người tuần hành vì khí hậu bên lề cuộc họp
COP24 đang diễn ra tại Ba Lan
© Flanders Today

24

Những sự kiện này là cơ hội để đông đảo quần chúng cất lên tiếng nói về mong muốn và kỳ vọng
của họ về những thay đổi hướng tới công lý khí hậu và phát triển bền vững. Những thông điệp về
chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, đảm bảo công bằng cho các nước yếu thế hay các biện pháp
mạnh để cắt giảm khí nhà kính được đưa ra một cách hòa bình nhưng mạnh mẽ thông qua những
phong trào này.

Hình 5 - Một sự kiện tuần hành vì khí hậu tại New York, Mỹ vào tháng 9/2014
© Neville Elder

Giới trẻ chính là một nhân tố cực kỳ quan trọng trong các phong trào cộng đồng kêu gọi công lý
khí hậu. Ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta đang dần thấy thanh niên, sinh viên và học sinh đứng
lên đưa ra ý kiến của họ về mong muốn cho một tương lai bền vững hơn và kêu gọi những thay đổi
được cụ thể hóa bằng hành động càng sớm càng tốt. Những phong trào này khi được diễn ra trong
hòa bình và được tổ chức một cách bài bản sẽ không chỉ nâng cao tinh thần của thanh niên, tạo
cảm hứng cho cộng đồng mà còn khiến những nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà tuyển
dụng hay lãnh đạo trường học suy nghĩ lại về các quyết định mà họ đưa ra.

Hình 6 - Thanh niên tích cực tham gia tuần hành vì khí hậu trên khắp thế giới
© Shadia Fayne Wood
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Việc thể hiện quan điểm, mong muốn và tiếng nói của cộng đồng, đặc biệt là người trẻ, không chỉ
giới hạn trong các sự kiện tuần hành mà có thể được lồng ghép và thể hiện dưới nhiều hình thức
khác nhau như các sự kiện dành cho thanh niên, các phong trào trên mạng xã hội hay các tác phẩm
nghệ thuật cộng đồng. Quan trọng hơn cả là việc khuyến khích cộng đồng tìm hiểu sâu về những
vấn đề liên quan tới BĐKH và công lý khí hậu, từ đó họ có thể chủ động tham gia và hành động
dựa trên những hiểu biết đầy đủ.

TRỒNG CÂY VÀ HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN TÁI TẠO TỰ NHIÊN
Trồng cây xanh, đặc biệt là trên các khu vực đất bị thoái hóa, cằn cỗi là một trong những hành
động cơ bản và dễ dàng nhất mà ai cũng có thể thực hiện để giúp giảm phát thải carbon, mang
đến môi trường trong lành hơn và góp phần ứng phó với BĐKH. Các dự án phục hồi tự nhiên bằng
việc trồng cây và các biện pháp sinh thái đang được thực hiện ngày một rộng khắp. Những dự án
này đặc biệt quan trọng với một nước ở khu vực nhiệt đới như Việt Nam, nơi có tiềm năng rất lớn để
phục hồi sinh thái tự nhiên nhưng cũng đồng thời có nhiều diện tích đất bị thoái hóa sau quá trình sử
dụng cho mục đích của con người (nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng...). Những dự án này cần
chú trọng không chỉ vào số lượng cây trồng được mà vào việc tăng cường đa dạng sinh học và ưu
tiên các loại cây bản địa phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng.
The Great Green Wall Africa – Bức tường xanh vĩ đại ở châu Phi

Hình 7 – Sáng kiến Bức tường xanh vĩ đại sẽ phủ cây xanh suốt 8000km chiều ngang của châu Phi
© UNCCD
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Khởi động vào năm 2007 bởi Ủy ban châu Phi với sự hỗ trợ của Công ước Liên hiệp Quốc về Chống
Sa mạc hóa (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD), sáng kiến này được
coi là bước đột phá trong cuộc chiến chống sa mạc hóa. Bức tường cây này được đặt tại Sahel –
khu vực phía Nam của sa mạc Sahara, một trong những nơi nghèo nhất trên thế giới. Người dân
cũng như môi trường tại Sahel đang trực tiếp chịu những tác động nặng nề của BĐKH, từ hạn hán
kéo dài, khan hiếm lương thực tới làn sóng di cư ồ ạt sang châu Âu và mâu thuẫn giữa các vùng
do tranh chấp tài nguyên.
Mục đích của sáng kiến này cho tới năm 2030 là phục hồi 100 nghìn hec-ta đất bị thoái hóa, cố
định 250 nghìn tấn carbon (giảm phát thải) và tạo ra 10 nghìn việc làm xanh. Đồng thời những
cộng đồng sống ở khu vực bức tường xanh này sẽ được hưởng lợi từ đất đai màu mỡ hơn, cơ hội
phát triển kinh tế, tăng cường an ninh lương thực và tăng cường nội lực để ứng phó với biến đổi
khí hậu, nhất là khi họ sống ở nơi mà nhiệt độ trung bình năm tăng nhanh hơn bất cứ nơi nào khác
trên thế giới.
Một số kết quả ghi nhận được từ năm 2007 tới nay:
•

Ethiopia: 15 triệu hecta đất thoái hóa đã được phục hồi, an ninh cho sở hữu đất đai được
cải thiện

•

Senegal: 11.4 triệu cây được trồng, 25 000 hec-ta đất được phục hồi

•

Nigeria: 5 nghìn hec-ta đất được phục hồi và tạo nên 20000 việc làm

•

Sudan: 2000 hec-ta đất được phục hồi

•

Burkina Faso, Mali, Niger: có khoảng 120 cộng đồng địa phương tham gia, một vành đai
xanh được trải suốt 2500 hecta đất, hơn 2 nghìn hạt giống và cây con của hơn 50 loại cây
bản địa đã được trồng

Bức tường xanh vắt ngang châu Phi này hứa hẹn sẽ là một bước tiến đối với cả thế giới trong cuộc
chiến với hạn hán, sa mạc hóa, đói nghèo, xung đột xã hội và BĐKH.
Thông tin thêm: www.greatgreenwall.org

Nguồn thông tin: Website của Công ước Liên hiệp Quốc về Chống Sa mạc hóa (UNCCD).

Cấp độ tổ chức, trường học
PHONG TRÀO TRƯỜNG HỌC XANH
Là môi trường diễn ra các hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên, trường học cần đóng vai trò tiên
phong trong việc áp dụng các sáng kiến bền vững và bảo vệ công lý khí hậu. Ở khắp nơi trên thế
giới, nhiều ngôi trường đã và đang tham gia vào phong trào trường học xanh với những giải pháp
thiết kế và thay đổi cho không chỉ cơ sở vật chất mà cả môi trường dạy và học trở nên bền vững hơn.
Vậy trường học xanh là gì? Trường học xanh không chỉ là chương trình học, kiến trúc xây dựng hay
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cách vận hành. Những ngôi trường này đặt yếu tố bền vững làm một trong những giá trị cốt lõi, từ
đó đóng góp không nhỏ vào xây dựng một cộng đồng sinh thái trên toàn thế giới. Trường học xanh
không chỉ tốt cho sinh viên, giảng viên và cộng đồng mà còn tiết kiệm ngân sách cho nhà trường về
lâu dài và góp phần bảo vệ Trái đất. Ba mục tiêu cơ bản của trường học xanh là:
•

Giảm tác động tiêu cực từ chính ngôi trường đến môi trường xung quanh: giảm thiểu mức
tiêu thụ nước và năng lượng, đặc biệt là năng lượng hóa thạch; sử dụng hệ thống giao thông
xanh, giảm lượng rác thải (bằng ủ phân hoặc tái chế) và bảo vệ môi trường tự nhiên.

•

Nâng cao sức khỏe và hạnh phúc cho con người: đảm bảo môi trường trong phòng luôn sạch
sẽ an toàn, quan tâm tới những chương trình dinh dưỡng và hoạt động thể chất.

•

Tăng cường hiểu biết về sinh thái và bền vững cho tất cả mọi người: không chỉ sinh viên, mà
qua trường học xanh, cả giảng viên, cán bộ, gia đình và các bên liên quan đều có thể hiểu
thêm về những vấn đề toàn cầu và giải pháp hành động để tạo nên sự thay đổi.

Trường học xanh Green School ở Bali, Indonesia
Ngôi trường xanh Green School tại Bali đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới với thiết kế thân thiện
môi trường, đậm tính bản địa và phương châm dạy học hướng tới phát triển bền vững. Ngôi trường
thành lập vào năm 2008 trên diện tích 20 hecta, được xây dựng bởi các kiến trúc sư bản địa và sử
dụng nguyên vật liệu tại địa phương, chủ yếu là tre nứa.
Học sinh có thể đi bộ tới trường hoặc bắt bio-bus – xe buýt chạy bằng dầu sinh học sản xuất tại
trường cũng với sáp sinh học. Quá trình này vừa tái sử dụng dầu thừa vừa giảm hóa chất và nhiên
liệu hóa thạch.
Một phần không nhỏ điện năng sử dụng trong trường được phát từ những tấm pin năng lượng mặt
trời và hệ thống thủy điện nhỏ lấy nước từ sông chảy qua trường.

Hình 8 - Các tấm pin năng lượng mặt trời được đặt ở nhiều nơi trong trường Green School Bali
© Kyle Field
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Hình 9 - Hệ thống xoáy thủy điện ở trường Green School Bali
© Kyle Field

Để giảm rác thải, trường sử dụng hệ thống nhà vệ sinh ủ phân để cung cấp dinh dưỡng trở lại cho
rừng tre, bếp sử dụng củi đốt với phương pháp nấu ăn truyền thống và thức ăn thừa được dùng cho
lợn ăn hoặc làm phân ủ.
Với những thiết kế hệ thống bền vững và môi trường học tập cởi mở, ngôi trường Green School Bali
đã trở thành một trong những ví dụ tiêu biểu cho thấy giáo dục có thể tạo ảnh hưởng tích cực tới
công lý khí hậu như thế nào.
Nguồn thông tin: The Center for Green Schools (www.centerforgreenschools.org); “Green school in Bali shows
students how to live sustainably” - Dawn Hammon và website trường Green School Bali (www.greenschool.org)

VĂN PHÒNG XANH
Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wide Fund For Nature) - WWF Việt Nam đã thực hiện
chương trình Văn Phòng Xanh từ năm 2007 tới nay. Nhiều văn phòng các công ty lớn tại Việt Nam
tham gia vào sáng kiến này, ví dụ như Công ty Toyota Việt Nam, Công ty Tanner Việt Nam, Unilever Việt Nam.
Văn Phòng Xanh (VPX) là một hệ thống quản lý môi trường đơn giản cho các văn phòng. Hệ thống
được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho môi trường và cho cả công ty. Hệ thống quản lý môi trường
của VPX sẽ giúp các văn phòng giảm số lượng rác thải, đồng thời tiết kiệm các chi phí cho năng
lượng và nguyên liệu. Ngoài ra, cán bộ nhân viên của công ty sẽ được tuyên truyền và ảnh hưởng
để có ý thức về môi trường hơn, qua đó xây dựng VPX trở thành văn hóa công ty. Sáng kiến này sẽ
góp phần vào việc bảo vệ tài nguyên và giảm phát thải carbon.
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Những thay đổi để tiết kiệm năng lượng và sống xanh trong văn phòng cũng được áp dụng tích cực
tại WWF Việt Nam.

Hình 10 - Các tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái của tòa nhà văn phòng WWF tại Hà Nội
© WWF-Vietnam
Nguồn thông tin: website WWF Việt Nam (vietnam.panda.org)

GIÁO DỤC LỐI SỐNG SINH THÁI
Chúng ta có thể xây dựng một xã hội nơi mọi cá nhân đều có một lối sống lành mạnh, thân thiện
với môi trường và tích cực cho cộng đồng. Đây chính là một trong những chìa khóa quan trọng để
giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường mà thế giới đang phải đối mặt. Tuy nhiên, việc
thay đổi lối sống đòi hỏi nhiều kiến thức, thời gian, sự kiên trì và hỗ trợ từ cộng đồng. Chúng ta có
thể trao tặng những hành trang và tạo động lực thay đổi cho các cá nhân qua những hoạt động
giáo dục chính quy hoặc không chính quy.
Từ năm 2010 tới nay, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) đã tập trung
phát triển các chương trình về lối sống bền vững cho thanh niên. Nhận ra tầm quan trọng của giáo
dục trong việc xây dựng một cộng đồng bền vững, Trung tâm C&E dành nhiều thời gian và tâm
huyết cho các dự án giáo dục lối sống với sự hợp tác chặt chẽ cùng các trường đại học và các tổ
chức giáo dục trên cả nước. Để hỗ trợ những cá nhân và tổ chức mong muốn đẩy mạnh giáo dục
lối sống sinh thái cho thanh niên, Trung tâm C&E đã biên soạn nhiều tài liệu về lối sống bền vững
dành cho cả người học và người dạy, trong đó có Sách hướng dẫn về Lối sống sinh thái, Tài liệu
dành cho tập huấn viên, Bộ tài liệu hỗ trợ lồng ghép lối sống sinh thái theo các chủ đề. Những chủ
đề được lựa chọn giới thiệu có mức độ mở và kết nối với mọi mặt của đời sống, vì vậy có thể được
áp dụng vào chương trình giảng dạy chính khóa và ngoại khóa cho sinh viên ở các chuyên ngành
khác nhau.
Các chủ đề này bao gồm:
•

Sử dụng hợp lý nguồn nước
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•

Du lịch có trách nhiệm

•

Tiêu dùng thực phẩm bền vững

•

Mua sắm bền vững

•

Sống không rác

•

Làm vườn

•

Không gian sinh thái

•

Nông nghiệp trường tồn (Permaculture)

•

Công lý khí hậu

Hình 11 - Một số chủ đề trong bộ tài liệu về giáo dục lối sống sinh thái của Trung tâm C&E
© Trung tâm C&E

Ngoài ra, phương pháp tiếp cận của Trung tâm C&E dựa trên 3 yếu tố: Head – Thông tin, kiến thức;
Heart – Cảm xúc, quan tâm; và Hand – Thực hành. Đặc biệt khi tiếp cận lối sống sinh thái, những
lời mời hành động là rất quan trọng. Để một thay đổi trở thành lối sống cần những hành động lặp
lại trong một thời gian dài kèm với phản hồi để cải thiện cho phù hợp với từng cá nhân.

Hình 12 - Học viên thực hành nông nghiệp hữu cơ trong một chương trình tập huấn
© Trung tâm C&E
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Vì sao thanh niên cần hành động để thay đổi?
Hàng ngày thanh niên tiếp xúc với vô vàn hình ảnh và thông điệp thúc đẩy mô hình tiêu dùng
không giới hạn như là chìa khóa để đến với cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Tuy nhiên trong
thực tế sự tiêu dùng không bền vững này có tác động cực kỳ tiêu cực, góp phần gia tăng BĐKH và
thách thức môi trường khác như mực nước biển dâng cao, tình trạng thiếu nước ngọt và mất an
ninh lương thực.
Thanh niên trên thế giới sẽ đóng một vài trò quan trọng nếu chúng ra muốn thay đổi hành vi trên
phạm vi rộng. Điều quan trọng là thanh niên phải hiểu rằng đằng sau việc tiêu dùng quá mức là
sự gia tăng khai thác tài nguyên, tăng nghèo dói, bất bình đẳng ngày càng lớn và các cuộc xung
đột kéo dài. Tất cả những điều này sẽ ngày càng tệ hại hơn cùng với BĐKH và thậm chí sẽ giảm cơ
hội để có một tương lai bền vững và tốt đẹp hơn cho thanh niên. Những người nghèo nhất trong số
những người nghèo vốn không có đủ để tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ sẽ chịu ảnh
hưởng nặng nề nhất của BĐKH.
Tuy nhiên thanh niên có lòng quyết tâm, sức sáng tạo và hy vọng lớn lao. Họ có năng lượng và sức
mạnh ý chí để giúp cộng đồng của họ và thế giới trở nên tốt hơn và liên tục tìm kiếm cơ hội tốt nhất
cho tương lai. Nhiều người trong số họ quan tâm tới BĐKH sẵn sàng hành động, tìm kiếm ý tưởng
và hướng dẫn về cách thay đổi và điều chỉnh lối sống một cách bền vững hơn. Thông tin và giáo dục
là cốt lõi để họ có năng lực và để hiểu rõ không chỉ là về tác động của BĐKH mà còn là phương thức
để liên hệ đến cuộc sống hàng ngày của họ và môi trường địa phương, cũng như các lựa chọn mà họ
có, đặc biệt với tư cách là người tiêu dùng. Hầu hết thanh niên đã nghe nói về BĐKH, nhưng nhiều
người vẫn cảm nhận đây là một mối đe dọa trừu tượng, quá phức tạp và xa vời trong khi thực tế,
các hậu quả của nó cũng như các giải pháp và hành vi có thể được phát triển để thích ứng và giảm
nhẹ các hậu quả này lại rất cụ thể.
Nguồn thông tin: YouthXchange - Sách hướng dẫn về Phong cách sống và Biến đổi khí hậu – Trung tâm Phát triển
Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (2013)
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Cấp độ cá nhân
HIỂU VỀ DẤU CHÂN SINH THÁI
Mỗi ngày, mỗi cá nhân khi tham gia vào các hoạt động ăn uống, làm việc hay giải trí đều đang
tiêu dùng những tài nguyên mà Trái đất đã hào phóng ban tặng. Chúng ta liên tục tác động đến môi
trường xung quanh, bằng cách này hay cách khác. Để cụ thể hóa những tác động của con người
lên Trái Đất, các nhà khoa học đã đưa ra khái niệm “Dấu chân sinh thái”.
Dấu chân sinh thái có thể hiểu là diện tích đất và nước trên Trái đất cần để sản sinh ra các tài
nguyên cung cấp cho các nhu cầu trong cuộc sống của con người (thực phẩm, gỗ, năng lượng, cơ
sở hạ tầng, hấp thụ phát thải CO2, chứa đựng và đồng hóa chất thải).

© Sustainability Illustrated
Khi phân tích bất kỳ hoạt động sống nào của mình, chúng ta sẽ tìm ra được các tài nguyên Trái Đất
cần trao cho con người để phục vụ nhu cầu đó. Ví dụ như để sản xuất ra một chiếc áo phông cần
có diện tích đất trồng sợi, diện tích nhà xưởng sản xuất, diện tích cung cấp cho việc vận chuyển,
lưu trữ và cửa hàng, chưa kể khi chiếc áo bị thải bỏ sẽ cần diện tích chôn lấp, hoặc diện tích cho
hoạt động tái chế, tái sử dụng.
Việc hiểu về dấu chân sinh thái là điều mỗi cá nhân nên làm để trân trọng và biết ơn Trái đất, đồng
thời nhìn thấy được sợi dây khăng khít kết nối lối sống của bản thân với những vấn đề vĩ mô như
năng lượng tái tạo, sản xuất và tiêu dùng bền vững hay nông nghiệp thuận tự nhiên.
Trang web để tính dấu chân sinh thái (tiếng Anh): www.footprintcalculator.org
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THỰC HÀNH LỐI SỐNG SINH THÁI

Hình 13 - Em Kỳ Duyên ở trường THPT Phú Bài (Huế) làm cốc giấy từ bã mía
© Nhật Linh

Những sự thay đổi lớn lao mà chúng ta kỳ vọng sẽ xảy ra trên Thế giới như giảm thiểu sự nóng lên
toàn cầu, công lý khí hậu, hòa bình và hạnh phúc cho tất cả mọi người... sẽ không thể xảy ra nếu
sự thay đổi không bắt đầu từ chính mỗi công dân của Trái đất. Đây là một tin đáng mừng, bởi chúng
ta có thể chưa thay đổi được Thế giới, nhưng ít nhất chúng ta luôn có quyền lựa chọn để thay đổi
cuộc sống của chính mình. Đó có thể là những thay đổi trong nhịp sống và sinh hoạt hằng ngày (đi
bộ, đạp xe, tập thể dục nhiều hơn, lựa chọn những môn thể thao không phát thải), trong chế độ ăn
uống (ăn nhiều rau, ít thịt hơn, ưu tiên thực phẩm được sản xuất tại địa phương), trong lựa chọn tiêu
dùng (mua sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, hạn chế dùng đồ chứa nhiều chất hóa học, mua các
thiết bị tiết kiệm năng lượng). Những thay đổi này đôi khi có thể bất tiện và khó duy trì, một số gợi
ý dưới đây có thể giúp việc “xanh hóa” lối sống dễ dàng hơn.
•

Chọn điểm bắt đầu phù hợp nhất với mối quan tâm và khả năng của bạn: bạn muốn bắt đầu
với việc thay đổi chế độ ăn của bản thân, hay với việc đi du lịch bền vững hơn, hay thử bắt
tay vào làm vườn? Phác thảo một kế hoạch và chuẩn bị về mặt tinh thần cũng như nguồn lực
có thể giúp chúng ta cảm thấy sẵn sàng hơn rất nhiều.

•

Bắt đầu từ từ và tăng dần mức độ thay đổi: chọn một mục tiêu quá khó có thể khiến bạn dễ
mất động lực và bỏ cuộc. Ví dụ thay vì chuyển sang ăn chay hoàn toàn, bạn có thể lựa chọn
ăn chay 2 ngày một tuần; hoặc bỏ dần các loại thịt đỏ (thịt bò, lợn, dê), chỉ ăn gia cầm và
thủy sản; thay vì không bao giờ đi máy bay, hãy đặt ra mục tiêu một năm chỉ đi tối đa bao
nhiêu giờ máy bay.

•

Kiên trì và không ngừng làm mới: với mỗi thói quen muốn thay đổi, hãy cố gắng thực hành
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(hoặc nhắc nhở bản thân) ít nhất 5 phút mỗi ngày và liên tục trong 21 ngày. Sau thời gian
này, bạn sẽ thấy thói quen mới trở nên dễ dàng và bạn không cần phải cố gắng để thực hiện
nữa. Những khó khăn hoặc khó chịu xảy ra là cơ hội để bạn nhìn lại và điều chỉnh những
thay đổi cho phù hợp hơn, đừng vì thế mà bỏ cuộc.
•

Tìm những cách tự tạo động lực cho mình: mỗi người sẽ có những nguồn động lực khác nhau.
Bạn có thể tự thưởng cho bản thân khi đạt được mục tiêu, tìm những cách sáng tạo để thực
hiện, hoặc mời bạn bè người thân tham gia cùng.

Tài liệu “Sách hướng dẫn về lối sống sinh thái” của Trung tâm C&E giới thiệu cụ thể về những hành
động mỗi cá nhân có thể làm để hướng tới lối sống sinh thái cùng với các công cụ, phương pháp
giúp việc thay đổi thói quen trở nên dễ dàng hơn.
Thông tin về tài liệu này: https://issuu.com/tamtrung/docs/20160707_vietver

THỂ HIỆN TIẾNG NÓI
Khi nhắc đến công lý khí hậu, nhiều người cho rằng đây là các quyết định nằm ở chính phủ,
những nhà hoạt động chính sách và các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, những diễn biến trong phong
trào khí hậu trên toàn thế giới trong những năm gần đây đã cho thấy tầm quan trọng của tiếng
nói cộng đồng.
Trong báo cáo mới nhất năm 2018, Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu – IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) đã nhấn mạnh về sự cấp thiết của việc áp dụng các biện
pháp mạnh ở quy mô toàn cầu để giảm phát thải nhà kính và kiểm soát sự nóng lên toàn cầu không
vượt ngưỡng 1.5oC vào năm 2050. Các nhà khoa học ở trên khắp thế giới không ngừng đưa ra các
bằng chứng và lời kêu gọi cần có cách chính sách khí hậu quyết liệt hơn. Vào năm 2018, cả thế
giới đã phải dừng lại lắng nghe tiếng nói của một bé gái 15 tuổi - Greta Thunberg.
Tất cả bắt đầu từ tháng 8 năm 2018, mỗi Thứ Sáu hàng tuần cô bé Greta đều tới trước cửa tòa nhà
Quốc hội Thụy Điển với những khẩu hiệu kêu gọi hành động vì khí hậu. Cô bé chia sẻ quyết định
của mình trên mạng xã hội và thu hút được rất nhiều người cùng tham gia. Dần dần phong trào
“School Strike for Climate” đã lan rộng và trở thành một chiến dịch toàn cầu, nhờ sự kiên trì của một
học sinh được chuẩn đoán mắc bệnh tự kỷ.
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Hình 14 - Greta Thunberg với khẩu hiệu "School Strike for Climate - Trường học đứng lên vì khí hậu"
© Little Sun

Với câu nói nổi tiếng “một khi ta hành động, hy vọng sẽ ở khắp nơi”, Greta Thunberg cũng thay
đổi lối sống của bản thân, cô bé bắt đầu ăn chay và không mua quần áo mới nữa. Greta đi du lịch
bằng tàu hỏa và hạn chế đi máy bay tới mức tối đa.
Greta đã tạo cảm hứng cho hàng ngàn học sinh sinh viên trên khắp thế giới tham gia biểu tình
“Ngày thứ sáu vì tương lai – Fridays for future”. Cô bé được mời phát biểu ở Tọa đàm Liên hiệp
Quốc về BĐKH tại Katowice, Ba Lan tháng 12 năm 2018 và tiếp tục đóng vai trò đại sứ khí hậu
tích cực từ đó tới nay.

TÌM HIỂU VÀ HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC LÀM VỀ CÔNG LÝ KHÍ HẬU
Các tổ chức làm về chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam
Viện Friedrich-Ebert Stiftung Việt Nam và Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đang cùng
nhau thực hiện một nghiên cứu về làm thế nào để đạt được một sự chuyển đổi vừa trong ngành năng
lượng ở Việt Nam, để thích ứng với khái niệm về sự chuyển tiếp xã hội sang bối cảnh Việt Nam và
xây dựng năng lực của các nhà nghiên cứu quốc gia.
Phát triển các dự án năng lượng sạch trong khi giảm các nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch
gây ô nhiễm môi trường là một sự chuyển dịch tất yếu trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy
nhiên, vấn đề bảo đảm việc làm cho người lao động và cộng đồng bị ảnh hưởng để việc chuyển
đổi là hòa bình và không gây ra tình trạng bất ổn xã hội chưa được xem xét đúng đắn.
Khái niệm về sự chuyển đổi năng lượng xã hội không mới ở châu Âu hay Bắc Mỹ nhưng vẫn còn
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chưa được biết đến rộng rãi ở châu Á. Quá trình này không chỉ liên quan đến khía cạnh môi trường
mà còn cả những thay đổi về kinh tế - xã hội, tất cả đều cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng
toàn cầu đạt được các mục tiêu đã thỏa thuận trong Hiệp định Paris vào năm 2015.
Ngoài ra, vào tháng 8 năm 2019 vừa qua, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) và WWFViệt Nam đã đứng ra thành lập Liên minh Hành động vì khí hậu Việt Nam (Vietnam Coalition for
Climate Action - VCCA). Đây là sáng kiến với tầm nhìn hướng tới nền kinh tế carbon thấp vì sự an
toàn, phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam. Liên minh kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp
tác giữa các bên liên quan để đẩy nhanh ứng dụng các giải pháp xanh, an toàn, bền vững với chi
phí hợp lí, hiệu quả cho người dân Việt Nam.

Hình 15 - Mô hình hệ thống cung cấp nước uống tinh khiết (RO) sử dụng pin năng lượng mặt trời tại Bắc Giang do
Green ID hỗ trợ
© Green ID
Nguồn thông tin: Chuyển dịch năng lượng công bằng - Cơ hội và thách thức cho Việt Nam (Green ID, 2019) và
Website greenidvietnam.org.vn

PHẦN

02
Các phương pháp
lồng ghép chủ đề
vào hoạt động giáo
dục cho thanh niên
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Tài liệu này không chỉ tập trung vào việc cung cấp kiến thức về chủ đề “Biến đổi khí hậu và lối sống
sinh thái (bao gồm công bằng khí hậu và năng lượng)”, mà còn chú trọng vào các quy trình, công
cụ xây dựng những buổi giảng dạy, những hoạt động về chủ đề, các mô hình và kỹ năng để tổ chức
hoạt động giúp thay đổi nhận thức và hành vi cho các bạn trẻ.
Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen của con người là không hề dễ dàng và khó có thể đạt kết quả chỉ
trong thời gian ngắn. Điều này đòi hỏi sự đầu tư công sức, kiên trì và phương pháp thực hiện hợp lý.
Để một cá nhân có thể đưa ra lựa chọn bền vững hơn, người đó cần có sự hiểu biết cơ bản và nắm
được cách thức hành động cũng như có động lực và mong muốn thực hiện nó. Chúng ta có thể trao
cho người khác những hành trang này qua cách giáo dục, tập huấn hay đơn giản là lồng ghép thông
tin vào các hoạt động khác một cách khéo léo.

CÁC HÌNH THỨC LỒNG GHÉP
Biến đổi khí hậu và lối sống sinh thái (bao gồm công bằng khí hậu và năng lượng) là một chủ đề rất
rộng, kết hợp nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này sẽ giúp giảng viên có thể mở rộng trao đổi của sinh
viên thông qua việc lồng ghép vào quá trình giảng dạy, tổ chức hoạt động thực tế từ một số hình thức
sau đây.
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LỒNG GHÉP VÀO BÀI GIẢNG, BÀI TẬP, VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Giảng viên có thể sử dụng chủ đề này để cung cấp thông tin,
khơi mở ý tưởng cho sinh viên trong các bài giảng, bài tập
hay đề tài nghiên cứu. Trong các đề tài nghiên cứu, giảng viên
có thể lồng ghép theo các hướng nghiên cứu như: “Tìm hiểu
về những nguyên lý của công lý khí hậu và năng lượng ở một
số quốc gia hay vùng, thể chế chính trị,…”, “Phân tích những
hành động cụ thể của giới trẻ liên quan một trong những chủ
đề về rác thải, nước, tiêu dùng thực phẩm, mua sắm,…liên đới
đến công lý khí hậu và năng lượng”, “Phân tích tác động của
biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng để hướng đến công lý
khí hậu và năng lượng”,…và nhiều chủ đề khác theo như đề
xuất của sinh viên.
Giảng viên có thể đưa ra một bài tập thảo luận giữa các nhóm.
Trong thời lượng 30 phút, mỗi nhóm hãy thảo luận các chủ đề:
•

Sống không rác

•

Nước ảo

•

Thực phẩm địa phương

•

Du lịch cộng đồng

•

Hàng hóa địa phương

Yêu cầu sinh viên lưu ý đến các nguyên lý về công lý khí hậu
trong quá trình phân tích. Sinh viên không nhất thiết phải đề
cập hết tất cả các nguyên lý, mà có thể chọn một trong những
nguyên lý mà sinh viên có thể hiểu rõ, phân tích chuyên sâu.
LỒNG GHÉP VÀO HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN
Tập huấn ngoại khóa sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn một chủ đề
liên quan. Giảng viên có thể chủ động tiến hành các tập huấn ở
các không gian, thời gian phù hợp với nguồn lực cho phép.
Ví dụ, tập huấn “Mô hình 7R” trong quản lý chất thải và ứng phó
với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh năng lượng (xem phần
trên). Giảng viên có thể trao đổi cùng sinh viên trong thời gian 2-3
tiếng đồng hồ về 7 nội dung của Rethink, Reduce, Refuse, Return,
Reuse, Recycle, Repair.
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Một lưu ý cho các hoạt động tập huấn mang tính chất dài ngày:
Giảng viên có thể phối kết hợp cùng với sinh viên trong việc
chuẩn bị nội dung, hậu cần, tổ chức. Điều này giúp sinh viên
chủ động hơn và phát triển các kỹ năng cần thiết. Ngoài ra,
việc thúc đẩy hành động trước, trong và sau tập huấn là cực kỳ
quan trọng để sinh viên duy trì nội lực. Giảng viên có thể áp
dụng “Nguyên tắc 21 ngày”.
Các nhà tâm lý học cho rằng để hành động biến thành thói
quen thì hành động cần phải tiếng hành liên tục trong 21 ngày.
Vì vậy bài học được thiết kế trong 3-4 tuần, không thể ít hơn.
Đây là quá trình tăng nội lực của sinh viên và kể cả giảng viên
để đồng thực hiện hành động. Việc tăng nội lực sẽ làm các bạn
có cảm xúc tích cực, từ đó cùng thực hiện hành động.
LỒNG GHÉP VÀO HOẠT ĐỘNG ĐI THAM QUAN THỰC TẾ
Hoạt động đi thăm quan thực tế sẽ tăng sự hứng thú và hành
động tích cực của sinh viên. Tùy theo nguồn lực sẵn có của địa
phương (các dự án pin năng lượng mặt trời, trang trại hữu cơ,
nhà máy xử lý rác thải, các nhà hàng sử dụng sản phẩm thân
thiện môi trường,…), thời gian (hoạt động này cần kéo dài ít
nhất nửa ngày), kinh phí,…mà giảng viên và sinh viên cùng tổ
chức chuyến tham quan cho phù hợp.
Trước khi đi thăm quan thực tế, giảng viên có thể phân chia theo
nhóm và nghiên cứu, tìm hiểu theo chủ đề liên quan. Việc thúc
đẩy theo một tiến trình trước, trong và sau quá trình tham quan
thực tế sẽ giúp sinh viên chuẩn bị tốt và có kết quả tốt nhất.
LỒNG GHÉP VÀO CÁC SỰ KIỆN
Giảng viên có thể lồng ghép chủ đề này vào các: cuộc thi, triển
lãm, tới hội chợ, buổi biểu diễn, ngày hội, hay tổng hợp nhiều
hình thức tổ chức khác nhau. Giảng viên và sinh viên sẽ cùng
nhau phối kết hợp trong việc chuẩn bị, tổ chức các sự kiện này
đến với công chúng. Điều này sẽ giúp các bạn nâng cao kỹ
năng, áp dụng kiến thức, tìm hiểu sâu hơn về vấn đề, tăng cơ
hội việc làm.
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Những sự kiện mà giảng viên có thể tham khảo tổ chức như:
Hùng biện về các chủ đề như sống không rác, nước ảo, thực
phẩm địa phương và thực phẩm trang trại công nghiệp,…; mô
phỏng hội nghị liên hợp quốc bàn về công lý khí hậu và năng
lượng;… Giảng viên có thể chủ động cùng với sinh viên để tổ
chức các sự kiện này.

LỒNG GHÉP VÀO DỰ ÁN
Các trường/địa phương đang thực hiện nhiều chương trình, dự
án liên quan rác thải trong khuôn khổ triển khai những Chiến lược
quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia,… Giảng viên có thể
sử dụng nguồn lực từ những chương trình, dự án này để giúp sinh
viên tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, trải nghiệm thực tế
về chủ đề này. Điều này còn giúp sinh viên tăng cơ hội việc làm,
tiếp cận thông tin thực tế.
Hiện tại ở hầu hết các địa phương đều có những dự án liên quan
biến đổi khí hậu. Và mới đây nhất là việc Chính phủ ban hành
những chính sách liên quan năng lượng tái tạo, tập đoàn điện lực
Việt Nam EVN chi trả điện mặt trời áp mái cho người dân,…Điều
này sẽ khuyến khích các trường tận dụng nguồn lực, có mô hình
trải nghiệm thực tế và có thể áp dụng ngay tức thời tại gia đình
sinh viên hay ở trường học.
LỒNG GHÉP VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN
Hàng năm, các khoa/trường sẽ có những chương trình liên quan
trao đổi sinh viên giữa các trường tại Việt Nam hay quốc tế.
Những chương trình này nhằm giúp sinh viên trao đổi học thuật,
nâng cao những kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội và những
kỹ năng khác nhau. Do đó, giảng viên có thể lồng ghép chủ đề
này để sinh viên cùng thảo luận.
Viện Rosa Luxemburg Stiftung của Đức đang khuyến khích những
chủ đề liên quan chuyển đổi sinh thái xã hội, các mô hình phát
triển thay thế. Giảng viên và tập huấn viên có thể gợi ý để sinh
viên được biết và tìm kiếm cơ hội tham gia.
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MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ
DỤNG TRONG TẬP HUẤN
Chu trình học qua trải nghiệm
Một trong những phương pháp hữu hiệu có thể tham khảo
để tăng tính hiệu quả trong quá trình lồng ghép và truyền tải
kiến thức tập huấn đó là chu trình học thông qua trải nghiệm,
hay cụ thể hơn là “bài học được phản ánh qua hành động”
(Felicia, 2011). David Kolb – một nhà lý thuyết giáo dục người

PHÂN
TÍCH

KHÁI QUÁT
BÀI HỌC

ÁP
DỤNG

TRẢI
NGHIỆM

Mỹ đã đưa ra bốn bước cho mô hình học qua trải nghiệm (như
hình bên).
Vậy, làm thế nào để xây dựng tập huấn dựa theo mô hình học
tập này?
Trước hết, cần làm rõ vai trò của người giảng viên (hay có
thể gọi là tập huấn viên) là giúp học viên của mình học và áp
dụng đúng bài học của mình. Do đó, trước khi lồng ghép bài
giảng, tập huấn viên cần làm rõ trọng tâm bài học của buổi
tập huấn là gì.
Tập huấn viên/giảng viên có thể đi theo tiến trình sau:
Bước 1: Phân tích học viên
Học viên họ đã có gì? Về thái độ với bài học, họ muốn học hay không? Về kiến thức, họ am hiểu
đến đâu? Về kinh nghiệm áp dụng, họ đang ở mức nào?
Học viên của bạn cần học gì, cần học như thế nào?
Bước 2: Xác định mục tiêu bài học.
Mục tiêu bài học của bạn cần được làm rõ để việc thiết kế bài học trở nên dễ dàng và đúng hướng.
Ví dụ: sau 45 phút giảng hay 90 phút giảng thì học viên sẽ rút ra được điều gì?
Ngoài ra, để xác định mục tiêu bạn cần trả lời được 2 câu hỏi:
Mục tiêu gì (kĩ năng hay kiến thức)?
Và ở mức độ như thế nào?
Ví dụ: Mục tiêu là học viên hiểu được kiến thức, mục tiêu là học viên hiểu – nhắc lại được hay học viên
hiểu và có thể giải thích các vấn đề liên quan?
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Bước 3: Thiết kế hoạt động trải nghiệm
Bài tập trải nghiệm là một trong những bước quan trọng nhất để xác định bài học của bạn có thành
công hay không. Vì học viên sẽ đúc rút kinh nghiệm qua từng trải nghiệm do giảng viên thiết kế,
do đó bài học trải nghiệm cần phải liên quan để học viên có thể phân tích. Hoạt động trải nghiệm
có thể có các trải nghiệm như: nghe, nhìn, ngửi, nếm, làm, cảm nhận hay suy nghĩ. Tuy nhiên, hoạt
động nên tạo ra cảm xúc để học viên thích thú và có điều khiến họ phải suy nghĩ, trăn trở.
Bước 4: Thiết kế phân tích và khái quát bài học.
Ở bước này, tập huấn viên sẽ hỏi các câu hỏi liên quan đến trải nghiệm để học viên tự nhận ra
những trải nghiệm của mình, tự đưa ra các suy luận và bài học.
Bước 5: Thiết kế hoạt động áp dụng.
Hoạt động áp dụng là phần mà người tập huấn viên có thể gợi ý cho các bạn học viên về các cách
giúp học viên liên hệ từ bài học ra thực tế. Hoạt động áp dụng có các cấp độ: áp dụng để liên hệ
thực tế, áp dụng để làm, áp dụng để phân tích sâu nội dung bài học.
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Phân tích trường hợp điển hình
Cung cấp các ví dụ tích cực thường dưới dạng một ‘trường hợp nghiên cứu điển hình’ hay kể một
‘câu chuyện’. Ngày nay công cụ này được sử dụng rộng rãi với một mục đích chung là để tạo cảm
hứng thay đổi. Đôi khi kiến thức về “bền vững” có thể bị coi là “lý thuyết” hay “quá lý tưởng” hoặc
“xa rời thực tế”. Chủ đề Biến đổi khí hậu và lối sống sinh thái (bao gồm công bằng khí hậu và năng
lượng) không tập trung một lĩnh vực. Do đó, giảng viên có thể linh động chọn nhiều trường hợp điển
hình liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau. Có một điều lưu ý khi đưa ra ví dụ về trường hợp điển
hình là giảng viên cần chú ý đến những nguyên lý về công lý khí hậuđể có thể giúp cuộc phân tích
thú vị và chuyên sâu.Ví dụ, giảng viên đưa ra một trường hợp về thành phố không rác Kamikatsu,
Nhật Bản.
Các giá trị chính của các ví dụ điển hình:
•

Làm các ví dụ (để hiểu các vấn đề phức tạp);

•

Tạo cảm xúc (để học viên tiếp xúc với cuộc sống thực, người thực, kinh nghiệm thực);

•

Làm bằng chứng (xem những gì đã / đang được thực hiện).

Khi sử dụng phương pháp này, tập huấn viên có thể đạt được nhiều mục đích như:
•

Thu hút sự chú ý (bạn có thể tưởng tượng rằng ...?);

•

Kiểm tra kiến thức của học viên (bạn có biết rằng ...?);

•

Cung cấp các giảng viên và học viên các bằng chứng để hỗ trợ cho lập luận của họ (nó cho
thấy rằng ...);

•

Giúp học viên kết nối lý thuyết và thực hành;

•

Phát triển tư duy phê phán (bạn sẽ làm gì trong tình huống này?) và hiểu biết về các mối
quan hệ thường phức tạp giữa, xã hội, kinh tế, và điều kiện môi trường trong một quốc gia;

•

Nâng cao nhận thức và kích thích hành động của học viên (những gì chúng ta có thể làm để
đạt được mục tiêu này?).

Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp này:
•

Trường hợp nghiên cứu điển hình cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và kiểm chứng tính xác thực và
cập nhật của thông tin (mô hình còn hoạt động không?);

•

Tránh sử dụng các trường hợp đang gây tranh cãi, có nhiều ý kiến trái chiều và chưa có
nguồn thông tin đáng tin cậy nào xác thực;

•

Dù thời lượng bài giảng có hạn, nên cung cấp thông tin đủ sâu và giúp học viên liên hệ từ
ví dụ điển hình này tới bản thân và bối cảnh nơi họ sinh sống. Có thể đưa thêm nguồn tham
khảo để học viên tìm hiểu sâu hơn sau bài giảng.

Để hỗ trợ cho các trường hợp nghiên cứu điển hình, giảng viên/tập huấn viên có thể thu thập và
khai thác các tài liệu bổ trợ như nghiên cứu khoa học; những kinh nghiệm nghề nghiệp và câu
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chuyện thành công; các thông tin về tác động tích cực mà mô hình đã đạt được.
Giảng viên có thể sử dụng những trường hợp điển hình dưới đây để giới thiệu cùng sinh viên. Tuy
nhiên, giảng viên nên khuyến khích sinh viên đưa ra những trường hợp tại cộng đồng của các bạn,
hay chính bản thân các bạn có thể là những nhân tố tích cực liên quan. Vấn đề biến đổi khí hậu
hay năng lượng tái tạo đã được truyền thông sâu rộng đến người dân, đặc biệt trong bối cảnh Việt
Nam là một trong những quốc gia bị tác động nặng nhất của biến đổi khí hậu thì việc tiếp cận
thông tin sẽ dễ dàng hơn.

Làm dự án
Giảng viên có thể sử dụng phương pháp làm dự án để tăng sự hứng thú của sinh viên và thúc đẩy
hành động để mang lại những kết quả cụ thể hơn. Giảng viên có thể giao hoạt động làm dự án cho
từng nhóm nhỏ thực hiện theo các chủ đề khác nhau.
Những gợi ý dưới đây sẽ giúp giảng viên có thêm thông tin để cung cấp cho sinh viên trong quá
trình thực hiện dự án ở quy mô nhỏ theo từng nhóm sinh viên, trong một thời gian ngắn (khoảng 1
tuần đến 3 tháng).
Những thông tin cơ bản của một dự án, bao gồm:
•

Tên dự án;

•

Mục đích dự án;

•

Thời gian và địa điểm thực hiện dự án;

•

Người/Nhóm thực hiện dự án;

•

Người/cơ quan hỗ trợ thực hiện dự án;

•

Các hoạt động của dự án (mô tả được mục đích hoạt động, nguồn lực cần cho hoạt động,
kết quả của hoạt động, thuận lợi hay thách thức của hoạt động,…);

•

Những thách thức và rủi ro của dự án;

•

Kinh phí thực hiện;

•

Truyền thông dự án / Tính lan tỏa của dự án.

Lưu ý:
•

Giảng viên nên gợi ý cho sinh viên về việc nên tập trung một đối tượng/chủ đề để có kết
quả cụ thể;

•

Đảm bảo dự án có kết quả trong thời gian 1 tuần đến 3 tháng;

•

Một dự án cần có hướng tiếp cận cụ thể liên quan 03 vấn đề: kiến thức, thái độ và hành vi.
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Mô hình 5W – 2H
Why – Tại sao?
Mặc dù nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng nhiều dự án không hề tính đến câu hỏi này. Mục
đích, lý do bạn muốn làm dự án này nên rõ ràng, cụ thể và được coi như “kim chỉ nam”
của các hoạt động trong dự án. Khi thiết kế các bước thực hiện, bạn luôn cần hỏi lại
“Điều này có phục vụ cho mục đích của dự án không?”
What – cái gì?
Điều cụ thể các bạn muốn làm là gì? Càng cụ thể thì càng tốt.
Who – Ai là người sẽ làm cùng bạn, ai có thể giúp bạn thực hiện dự án này?
When – khi nào?
Quyết định khi nào sẽ bắt tay vào thực hiện nên được tính toán sau khi bạn đã xác
định được 3 câu hỏi ở trên. Đưa ra một kế hoạch thời gian càng cụ thể càng tốt và có
sự tính toán kỹ lưỡng thời gian hợp lý
Where – ở đâu?
Với một dự án đơn giản và cá nhân thì câu hỏi này tưởng chừng như quá dễ dàng. Tuy
nhiên nếu bạn thực hiện một dự án cùng những người khác, hay dự án cộng đồng thì
sẽ cần tính toán cẩn thận nơi bạn sẽ làm dự án của mình.
How – làm như thế nào?
Các hành động cụ thể là gì? Sắp xếp thứ tự các bước hành động như thế nào? Phương
pháp bạn muốn sử dụng (tham quan thực tế, thực hành tại nhà, chiếu phim, vẽ tranh,
thảo luận…)
Lưu ý, hãy luôn nhìn lại xem những điều bạn làm có phục vụ mục đích dự án hay
không?
How much – chi phí là bao nhiêu?
Những phần nào sẽ cần chi phí để làm? Những phần nào bạn có thể xin, huy động từ
cộng đồng, tận dụng đồ cũ hoặc tự làm để tiết kiệm chi phí.

PHẦN

03
Gợi ý chương trình
tập huấn
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Phần này sẽ giới thiệu một số kế hoạch áp dụng chủ đề “Biến đổi khí hậu và lối sống sinh thái (bao
gồm công bằng khí hậu và năng lượng)” vào trong các hoạt động giáo dục tập huấn có sử dụng
các phương pháp kể trên. Giảng viên, tập huấn viên có thể chủ động thay đổi kế hoạch bài giảng
cho phù hợp với đối tượng học viên và điều kiện thực tế.

BÀI GIẢNG TRÊN LỚP
Kế hoạch bài giảng – Những nguyên lý của công lý khí hậu
BÀI GIẢNG TRÊN LỚP
Những nguyên lý của công lý khí hậu là một bài giảng được sử dụng để giúp giảng viên và sinh
viên cùng nhau thảo luận, đưa ra những ý tưởng về việc giải quyết vấn đề liên quan nhiều chủ đề
về BĐKH, năng lượng, nước, rác,….
Mục tiêu bài học
•

Học viên có kiến thức cơ bản liên quan những nguyên lý của công lý khí hậu cấp quốc gia,
thế giới

•

Học viên có thái độ tích cực hơn về hành động của bản thân

•

Học viên đưa ra những hành động cụ thể, lên ý tưởng để thực hiện các dự án nhỏ nhằm tiến
đến lối sống sinh thái

Phương pháp
•

Kế hoạch bài giảng với công cụ giảng dạy và hoạt động trải nghiệm

Thời lượng
•

90 phút

Kế hoạch
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STT

NỘI
DUNG

THỜI
LƯỢNG

CHI TIẾT

CHUẨN BỊ

Trò chơi tảng băng tan
Giảng viên thông qua luật của trò chơi và mời
7 bạn xung phong lên chơi.
- Ban đầu 7 sinh viên cùng đứng lên tờ giấy A0
- Sau đó, giảng viên gập đôi giấy lại và cho 7
sinh viên đứng lên
1

Khởi
động

5-10 phút

- Tiếp theo, giảng viên gập đôi giấy lại tiếp và Một tờ giấy A0
cho 7 sinh viên đứng lên

cũ

Lưu ý:
- 7 sinh viên chỉ được đứng trong phạm vi của
tờ giấy
- Có 15 giây đứng trên tờ giấy
Sau khi hoàn thành, giảng viên hỏi suy nghĩ
của sinh viên về trò chơi này.
Sử dụng một video ngắn 3-5 phút về

Hiện

BĐKH toàn cầu

trạng
2

BĐKH
cấp toàn

Sau khi xem xong sẽ thảo luận nhanh từ 5-7 phút
20 phút

Sau khi xem xong sẽ thảo luận nhanh từ 5-7 phút

Việt Nam
Những

- Chia nhóm, thảo luận về các giải pháp các - Văn phòng phẩm

nguyên

bạn có thể làm.

- Slide giới thiệu

- Tập huấn viên bổ sung giải pháp

thêm một số mô

lý Công

45 phút

- Tập huấn viên có thể đưa ra trường hợp về hình, giải pháp

lý khí

chuyển dịch năng lượng tại Nhật Bản.

hậu
4

Câu hỏi thảo luận

BĐKH Việt Nam

cầu và

3

Sử dụng một video ngắn 3-5 phút về

Video

Tổng kết

10

- Tổng kết lại nội dung chính

phút

- Tổng kết kế hoạch hành động của học viên
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Bài tập thực hành
Giảng viên có thể cho sinh viên thực hành ngay tại lớp bài tập chuyển đổi bộ đèn huỳnh quang/
compact (chử U) sang bộ đèn led để tiết kiệm điện.
Hình thức
Thực hành ngay tại lớp với bộ dụng cụ trực quan
Thời lượng
90 - 120 phút thực hành (thời gian càng dài thì càng làm được nhiều và kỹ lưỡng hơn)
Mục tiêu bài học
•

Giúp sinh viên hiểu được dịch chuyển năng lượng;

•

Có được trải nghiệm thực tế;

•

Có một kế hoạch nhóm/cá nhân sau khi kết thúc bài tập thực hành.

Hướng dẫn xử lý vật liệu
•

Dụng cụ

- Bộ bóng đèn huỳnh quang (bóng đèn tuýp loại 60 cm, máng loại 60 cm có chuột và tăng phô,
dây điện đã đấu nối vào máng, phích cắm) hoàn chỉnh
- Bộ bóng đèn led (bóng đèn led tuýp loại 60 cm, máng loại 60 cm, dây điện và phích cắm) hoàn
chỉnh
- Tua vít, ổ cắm điện loại dây dài 2-5m
- Giấy A0 để vẽ sơ đồ mạch điện đèn huỳnh quang và đèn led
Chia theo nhóm thực hành: Giảng viên có thể nhóm để thực hành
•

Các bước thực hiện:

1. Chia sẻ tổng quan về dịch chuyển năng lượng
2. Giới thiệu tổng quan về đèn led: ưu điểm, độ sáng, liên quan đến khí hậu
3. Chia nhóm thực hành
4. Vẽ sơ đồ mạch điện đèn huỳnh quang và sơ đồ mạch điện đèn led
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Sơ đồ mạch điện đèn huỳnh quang sang đèn led (Nguồn: https://bongdenrangdong.com)

5. Mời chuyên gia/thợ điện thực hành trước
6. Các nhóm bắt đầu thực hành
Câu hỏi mở rộng
1. Sự dịch chuyển năng lượng có phức tạp không?
2. Dưới góc nhìn từ sinh viên/cá nhân thì các bạn có thể chia sẻ những hành động mà mình có thể
thực hiện được (phần này có thể cho thảo luận nhóm)

KẾ HOẠCH ĐI THỰC TẾ
Với chủ đề Sống không rác, tập huấn viên có nhiều lựa chọn để cho học viên đi thực tế như: trang trại
giun quế, cá nhân có thực hành tốt liên quan sống không rác, vườn sinh thái.
Việc lựa chọn địa điểm đi thực tế sẽ tùy thuộc vào:
(1) Mục đích chuyến đi
(2) Điều kiện nguồn lực: thời gian, nhân lực, chi phí
Dưới đây tài liệu chia sẻ kế hoạch của một chuyến đi thực tế tới trang trại giun quế ở Quảng Nam.
Địa điểm thực tế: Trang trại tấm pin năng lượng mặt trời
Thời gian: nửa ngày
Mục đích:
•

Sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc dịch chuyển năng lượng

•

Sinh viên có thêm thông tin về năng lượng tái tạo và những cơ hội tạo ra từ năng lượng tái
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tạo trong ứng phó biến đổi khí hậu
•

Kế hoạch cụ thể

STT NỘI DUNG THỜI LƯỢNG

CHI TIẾT
Làm quen và giới thiệu về trang trại tấm pin năng lượng mặt

1

Mở đầu

30 phút

trời
Đi thăm quan một vòng trang trại
Cho sinh viên thực hành các hoạt động:

2

Hoạt động
thực tế

2 tiếng

-

Lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời ở quy mô nhỏ

-

Đấu nối hệ thống điện mặt trời với các thiết bị sử dụng

điện như tivi, máy quạt,…
-

Tính toán lượng điện tiêu thụ

- Chia sẻ cảm nhận
3

Tổng kết

30 phút

- Hỏi đáp
- Lập kế hoạch cá nhân

LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Giảng viên thúc đẩy sinh viên lên kế hoạch hành động cá nhân để tự nâng cao năng lực về chủ đề
“Biến đổi khí hậu và lối sống sinh thái” (bao gồm công bằng khí hậu và năng lượng). Kế hoạch cá
nhân có thể hướng đến việc tìm hiểu những ý tưởng, thực hành tốt liên quan lối sống sinh thái của
giới trẻ với nhiều lĩnh vực như rác thải, nước, năng lượng, mua sắm, thực phẩm,…; thực hành tại
nhà/nơi sinh sống/học tập liên quan chủ đề này.

PHẦN

04
Tài liệu tham khảo
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Trái đất cung cấp
đủ cho nhu cầu, chứ
không đủ cho lòng
tham của con người
- Mahatma Gandhi -

