
TÀI LIỆU HỖ TRỢ LỒNG GHÉP LỐI SỐNG SINH THÁI
VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHO THANH NIÊN

Chủ đề
KHÔNG GIAN SINH THÁI

Hà Nội, tháng 8 năm 2021



Thực hiện: Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và 
Môi trường (C&E)
Tài liệu được biên soạn và xuất bản dưới sự tài trợ của 
Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung – Văn phòng Đông Nam Á

Quy định sao chép: có thể sao chép, trích dẫn tài liệu này 
với mục đích phi thương mại.
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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 Quỹ Rosa Luxemburg tài 
trợ, “Tài liệu hỗ trợ lồng ghép lối sống sinh thái vào chương trình giáo dục cho thanh niên” – chủ 
đề “Không gian sinh thái” 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 ra với mục đích dẫn dắt hoạt động thanh niên tiếp cận với chủ đề không 
gian sinh thái, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái xã hội. Từ đó, các bạn trẻ có một 
hình dung rõ ràng hơn về sự kết nối giữa không gian sống của bản thân, gia đình và cộng đồng 
với các vấn đề phát triển bền vững.
Một mục tiêu khác của Tài liệu này 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 “Không gian 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 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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KHÔNG GIAN SINH THÁI LÀ GÌ?

Không gian sinh thái mô tả không gian diễn ra các hoạt động sống của con người được thiết kế, 
tạo lập và sử dụng một cách tối ưu trong cả ba yếu tố: thân thiện với môi trường, nuôi dưỡng vẻ đẹp 
văn hóa xã hội và hiệu quả về kinh tế. 
Khi nói tới “không gian sinh thái”, người ta thường liên tưởng tới các lĩnh vực thiết kế, kiến trúc hay 
quy hoạch. Tuy nhiên, với mục đích hướng tới giáo dục về lối sống sinh thái, cuốn sách này không 
chỉ giới hạn phạm vi trong lĩnh vực kiến trúc mà mở rộng sự kết nối của không gian với các khía cạnh 
khác trong đời sống của con người và cũng như mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Không 
gian sinh thái không chỉ bó hẹp trong một ngôi nhà hay trong bối cảnh đô thị mà có thể mở rộng 
trên nhiều cấp độ như cộng đồng, trường học, thành phố, nông thôn…
Khái niệm này đặc biệt đề cao giá trị con người và giá trị tự nhiên trong không gian sống, vì vậy 
việc tập trung phát triển không gian sinh thái sẽ thể hiện rõ tinh thần của quá trình chuyển đổi sinh 
thái xã hội1.

CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TRONG 
KHÔNG GIAN SINH THÁI     

Theo mô hình ba vòng tròn phát triển bền vững, yếu tố kinh tế được coi là một yếu tố nằm bên trong 
vòng tròn xã hội (yếu tố con người) và vòng tròn lớn hơn nữa là sinh thái (yếu tố tự nhiên). Đây là mô 
hình đang được sử dụng rộng rãi để áp dụng 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp Quốc 
(Pretlove, Bente & Blasiak, Robert, 2018). 

1  Chuyển đổi sinh thái xã hội là một xu hướng để giải quyết các khủng hoảng toàn cầu bằng việc phát triển những mô hình 
phục vụ đời sống và sản xuất vượt lên khỏi chủ nghĩa tiêu dùng và thời đại tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, qua đó hướng tới chất 
lượng cuộc sống, công bằng xã hội và thân thiện với môi trường. (Brand, 2016)
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KINH TẾ
Xây dựng dựa trên các giới hạn về xã hội và sinh thái, 
vòng tròn kinh tế trong không gian sinh thái hướng đến 
việc sử dụng hiệu quả các tài nguyên vật chất lẫn tiền 
bạc trong việc đầu tư vào cơ sở vật chất hay các sáng 
kiến công nghệ nhằm đảm bảo công bằng xã hội, gìn 
giữ văn hóa, chan hòa với tự nhiên và giảm thiểu tác 
động lên môi trường.

XÃ HỘI
Mục tiêu của vòng tròn này là hướng tới xây dựng 
những không gian có tác động tích cực lên những vấn 
đề xã hội như: nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc 
sống; thắt chặt các mối quan hệ xã hội, từ đó thúc đẩy 
hòa bình và công bằng; giảm thiểu khác biệt giàu ng-
hèo và bất công xã hội; đồng thời chú trọng đến việc 
tôn vinh các nét đẹp mang tính bản sắc truyền thống 
cũng như đa dạng văn hóa. Yếu tố xã hội luôn cần 
nằm trong phạm vi giới hạn của môi trường tự nhiên.

SINH THÁI
Bảo vệ tự nhiên là yếu tố nền tảng để đảm bảo sự phát 
triển của xã hội cũng như kinh tế. Đặc biệt đối với 
không gian sinh thái, việc giảm thiểu các tác động tiêu 
cực đến môi trường (phát thải, ô nhiễm, phá hủy hệ 
sinh thái có sẵn) là ưu tiên hàng đầu, thậm chí hướng 
tới việc trả lại không gian cho tự nhiên, tăng cường đa 
dạng sinh học, đảo ngược các tác động xấu của quá 
trình phát triển trước đó đã gây ra cho hệ sinh thái. 
Việc đảm bảo yếu tố sinh thái có ảnh hưởng tích cực 
trở lại với chất lượng cuộc sống con người.

Không gian sinh thái hướng đến những giá trị hài hòa giữa ba yếu tố kể trên, đặc biệt là giữa con 
người và thiên nhiên. Đó là sự hòa hợp các điều kiện thiên nhiên, khí hậu, tập quán sinh hoạt của con 
người từ đó xây dựng thành tố và tỷ lệ trong không gian và hình thức kiến trúc địa phương thích hợp. 
Các yếu tố như địa chất, thủy văn, hệ động thực vật… được xem xét tổng thể. Việc sử dụng nước, năng 
lượng, xử lý chất thải được thiết kế như một hệ thống mang tính tuần hoàn vật chất. Vì vậy việc giảm 
thiểu lãng phí và quay vòng các yếu tố năng lượng cũng như nguyên liệu trong hệ thống là hoàn toàn 
khả thi, từ đó tiết kiệm chi phí tới mức tối đa. 
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PHẠM VI CỦA KHÔNG GIAN SINH THÁI

Xét về phạm vi, không gian sinh thái không thể chỉ giới hạn trong một hệ thống cô lập mà là sản 
phẩm của sự tương tác hài hòa giữa các yếu tố trong cùng một hệ thống và giữa các hệ thống với 
nhau cũng như các cơ quan trên cùng một cơ thể. Ví dụ như các khu vực và chức năng trong một 
ngôi nhà (phòng bếp, phòng khách, hệ thống nhiệt điện, hệ thống nước và xử lý chất thải,…) hay 
giữa các không gian trong thành phố (tòa nhà, sân chơi, công viên, khu dân cư…), hoặc giữa các 
vùng trong một quốc gia (thành thị, nông thôn, vùng ven biển, khu vực bảo tồn tự nhiên…).
Hãy cùng nhìn vào những ví dụ cụ thể hơn, cộng đồng trong một không gian sinh thái được tập 
hợp từ nhiều gia đình với nhau. Những gia đình có sự hài hòa trong yếu tố văn hóa truyền thống, 
bản địa. Họ có thể chia sẻ cùng một kiểu kiến trúc xây dựng sử dụng nhiều vật liệu thân thiện thiên 
nhiên, kết nối với giá trị lịch sử, hệ thống quy ước cộng đồng trong việc ứng xử giữa con người với 
con người, giữa con người với thiên nhiên. Qua thời gian, những không gian này hình thành như 
một kiểu mẫu của cộng đồng sinh thái. Ở Việt Nam, không gian sinh thái có thể được tìm thấy ở 
các không gian nhà cộng đồng của người dân tộc thiểu số, hay không gian nhà truyền thống ở các 
vùng quê miền Trung, nhà nổi ở vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long.

Hình 1: Tường rào sử dụng đá ong, nguyên liệu xây dựng rất phổ biến ở các làng quê Việt Nam

 (Ảnh: Minh Đến)

Các khu vui chơi dành cho trẻ em hay người lớn ở cộng đồng dân cư cũng có thể là một không gian 
sinh thái. Những khu vực này được xây dựng dựa trên những tiêu chí liên quan an toàn, đảm bảo không 
gian xanh góp phần tạo nên hệ giá trị trong không gian sinh thái của cộng đồng. Một thực tế về nhu 
cầu khu vui chơi ở các khu dân cư, đặc biệt những khu tái định cư thuộc diện khó khăn là rất lớn. Các 
khu vui chơi giải trí như một điểm xanh trong trong tổng thể của không gian sinh thái tại cộng đồng. Nó 
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Hình 2: Sân chơi tại Tịnh Trúc Gia, Huế (Ảnh: Hoàng Hải)

Hình 3: Hơn 50% diện tích của Bhutan được bao phủ bởi rừng (Ảnh: Sauro Pucci)

như một chất kết dính cộng đồng giữa các cư dân với nhau, thiết lập những mối quan hệ xã hội và môi 
trường tốt tại cộng đồng. Đồng thời nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác động tích cực của không gian xanh 
lên sức khỏe về mặt thể chất cũng như tinh thần của con người.

Ở cấp độ quốc gia thì không gian sinh thái được nhìn ở góc độ vĩ mô. Hệ thống chính sách của 
Nhà nước sẽ hướng đến việc quy hoạch những không gian sinh thái cho người dân, bảo tồn làng 
quê truyền thống cũng như hình thành nhiều đô thị sinh thái. Bên cạnh đó, nền kinh tế quốc gia sẽ 
tập trung vào gia tăng giá trị nhân văn, hạnh phúc (tổng hạnh phúc quốc dân GNH  hay chuyển 
đổi sinh thái xã hội SET ) hơn là phát triển kinh tế đơn thuần, điều này đồng nghĩa với việc quốc gia 
sẽ không đánh đổi môi trường để đạt được các chỉ số tăng trưởng cao. Những mục tiêu như ưu tiên 
gia tăng diện tích không gian xanh, phát triển kinh tế hướng đến không phát thải, được xem như là 
những tiêu chí hướng đến quốc gia sinh thái mà đất nước Bhutan là một ví dụ tiêu biểu. 
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CÁC TIÊU CHÍ TRONG KHÔNG GIAN SINH THÁI

Tính tuần hoàn

Đây là tiêu chí tối quan trọng trong một không gian sinh thái, con người có thể học từ thiên nhiên 
và hợp tác với tự nhiên để tạo nên những vòng tuần hoàn năng lượng và nhiên liệu, từ đó tiết kiệm 
tối đa và giảm thiểu phát thải ra môi trường. 

TUẦN HOÀN NĂNG LƯỢNG

Tận dụng tối đa các nguồn năng lượng tự nhiên như nhiệt từ ánh sáng mặt trời, làm mát bằng gió, nước 
hay thảm thực vật. Hiện nay có nhiều tài liệu hướng đến hoàn toàn không sử dụng năng lượng hóa thạch 
và không phát thải carbon. Một số công trình có thể gọi là công trình không năng lượng (zero-energy) 
khi tổng năng lượng sử dụng bằng với năng lượng được sản xuất bằng nguồn năng lượng tái tạo trên 
chính công trình này. Với các không gian như không gian cộng đồng, sân chơi, công viên thì hoàn toàn 
có thể tận dụng tối đa các tài nguyên năng lượng tự nhiên và chiếu sáng từ các tấm pin năng lượng mặt 
trời cỡ nhỏ. 

TẬN DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG VÀ TĂNG CƯỜNG TÁI CHẾ, TÁI SỬ DỤNG

Lựa chọn về nguyên liệu sử dụng cho một không gian có thể giúp giảm đáng kể tác động tiêu cực lên 
môi trường bằng việc sử dụng các nguyên vật liệu có sẵn hoặc được sản xuất tại địa phương. Những 
nguyên liệu truyền thống được đúc kết trên kinh nghiệm của nhiều thế hệ thường là những nguyên liệu 
phù hợp nhất với đặc điểm khí hậu và địa hình của địa phương. Ví dụ như nhà trình tường bằng đất của 
các dân tộc ở khu vực miền núi phía Bắc vừa mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Hơn nữa, nguyên 
liệu địa phương còn mang đậm dấu ấn và vẻ đẹp văn hóa, ví dụ như việc sử dụng mây tre đan tại Việt 
Nam đã được tồn tại từ rất lâu và đạt tới trình độ nghệ thuật cao.
Bài toán chọn lựa nguyên vật liệu còn liên quan đến tài nguyên, năng lượng và phát thải trong quá trình 
sản xuất, cũng như công năng, vòng đời và cách xử lý sau khi thải bỏ. Vì vậy những nguyên liệu nên 
ưu tiên là nguyên liệu có thể sử dụng lâu dài, nguyên liệu có nguồn gốc tái chế hoặc được tái sử dụng, 
nguyên liệu sau thời gian dài sử dụng không làm ô nhiễm môi trường. 



13

Hình 4: Công trình phòng học cộng đồng tại Cẩm Thanh – Hội An được xây từ vật liệu tre, lá dừa nước 

và đất (Ảnh: Phạm Đức Trung)

LƯU GIỮ NHỮNG VÒNG TUẦN HOÀN CỦA TỰ NHIÊN

Nếu có thể, hãy để tự nhiên vận hành và tránh những sự can thiệp không cần thiết của con người. Một 
số không gian như khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, công viên địa chất… chỉ cần sự quản lý của 
con người ở mức độ tối thiểu, điều này sẽ giúp tự nhiên được sinh sôi nảy nở đúng theo tiềm năng đồng 
thời mang lại những trải nghiệm chân thực nhất cho con người khi lui tới. Việc vận hành theo quy luật 
của tự nhiên cũng giúp các không gian đô thị tận dụng được tài nguyên và giảm những đầu tư thừa thãi. 
Điều này đặc biệt quan trọng khi xây dựng một không gian mới trên một bối cảnh có sẵn, cần dành 
thời gian để quan sát và hiểu đặc điểm tự nhiên của khu vực trước khi đưa ra những thiết kế có sự can 
thiệp của con người.

Tính kết nối và đồng sáng tạo

• Một không gian sinh thái cần đề cao ba kết nối quan trọng: kết nối giữa con người với bản 
thân, với cộng đồng và với tự nhiên. Không gian có thể được thiết kế và sắp đặt để tạo nên 
nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc giữa con người với nhau. Ngoài ra, một cá nhân có thể cảm 
thấy hoàn toàn thoải mái, tự tại và gần gũi với tự nhiên từ cây cỏ cho tới động vật.
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• Không gian sinh thái có tính cộng đồng cao, là nơi những người cùng sống trong một khu vực 
có thể gặp gỡ và chia sẻ. Điều này không chỉ giúp nâng cao đời sống xã hội mà còn có thể 
là vườn ươm cho những ý tưởng sáng tạo. Một sân chơi cộng đồng có thể được sử dụng làm 
hội chợ cuối tuần hay làm địa điểm họp mặt cho các câu lạc bộ hội nhóm tại địa phương. 
Đây là một phần của việc hướng tới xây dựng cộng đồng bền vững.

• Không gian thúc đẩy sự sáng tạo: sự năng động và nguồn cảm hứng được tạo nên từ chính 
kết nối cộng đồng và kết nối với môi trường xung quanh giúp thúc đẩy sự sáng tạo. Đây 
cũng là không gian mà những hoạt động trao đổi, thảo luận, chia sẻ ý tưởng có thể diễn ra.

Niềm vui và hạnh phúc 
Không gian sinh thái như là nơi kết nối giữa con người với con người, con người với thiên nhiên. Nó tạo 
nên hệ giá trị về tinh thần cho chính bản thân con người, tăng cường mối quan hệ xã hội trong cộng 
đồng dân cư, và đặc biệt trên tầm vỹ mô thì không gian sinh thái góp phần tạo nên một quốc gia hạnh 
phúc. Vì vậy việc thiết kế những không gian này cần quan tâm đến việc tạo cảm giác an toàn và mang 
đến niềm vui cho đối tượng mà nó hướng đến. 

Hình 5: Ảnh một khóa học của Trung tâm C&E tại nhà cộng đồng Cẩm Thanh, Hội An
(Ảnh: C&E)
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Tiêu chí Kiến trúc Xanh của Hội kiến trúc sư Việt Nam (2013-2014) 

     Những năm gần đây, trong giới kiến trúc tại Việt Nam và thế giới có đề cập nhiều đến kiến 

trúc sinh thái. Việc con người quan tâm nhiều hơn đến sinh thái trong các thiết kế của cá nhân, 

gia đình hay cho địa phương của mình như một minh chứng cho xu hướng về gần hơn với thiên 

nhiên. Vì vậy khi nhắc tới không gian sinh thái thì không thể bỏ qua kiến trúc xanh. Dưới đây là 

danh sách rút gọn của bộ tiêu chí Kiến trúc Xanh được xây dựng bởi Hội kiến trúc sư Việt Nam.

1. ĐỊA ĐIỂM BỀN VỮNG

•  Địa điểm xây dựng phù hợp với quy hoạch

•  Bảo vệ môi trường và cảnh quan tự nhiên

•  Ứng phó với biến đổi khí hậu

•  Hòa nhập với cảnh quan tự nhiên

•  Phục hồi, nâng cấp môi trường cảnh quan

2. SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

•  Khai thác, sử dụng hiệu quả không khí và ánh sáng tự nhiên

•  Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước

•  Sử dụng vật liệu thân thiện môi trường

•  Sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất đai trong xây dựng

•  Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

•  Áp dụng công nghệ xanh

•  Quản lý hiệu quả trong xây dựng, khai thác sử dụng công trình kiến trúc, khu đô thị

3. CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ

•  Tổ chức không gian trong nhà phù hợp nhu cầu tâm sinh lý, giao tiếp cộng đồng

•  Vỏ bao che phòng, chống, giảm thiểu tác động của các yếu tố môi trường tự nhiên, nhân 

tạo

•  Vật liệu nội thất đảm bảo không phát thải khí độc hại và tác động xấu đến sức khỏe, tâm 

sinh lý người sử dụng

•  Chất lượng không khí đảm bảo

•  Mức ồn trong nhà, khu đô thị thấp hơn giới hạn cho phép

•  Chiếu sáng giảm thiểu năng lượng sử dụng, quản lý, kiếm soát chiếu sáng hướng đến tiết 

năng lượng
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4. KIẾN TRÚC TIÊN TIẾN, BẢN SẮC

•  Giải pháp quy hoạch, kiến trúc tương thích với nhu cầu sống, hướng tới các giá trị văn 

hóa của xã hội tương lai

•  Bảo tồn, kế thừa và khai thác các giá trị văn hóa, kiến trúc truyền thống, đặc trưng dân 

tộc, vùng, miền

•  Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thích ứng với biến đổi khí hậu; đem lại hiệu quả 

kinh tế, xã hội

5. TÍNH XÃ HỘI, NHÂN VĂN, BỀN VỮNG

• Hòa nhập với môi trường nhân văn

• Đáp ứng các nhu cầu vật chất, văn hóa tinh thần của cá nhân, cộng đồng, dân tộc

• Tôn trọng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

• Môi trường, kinh tế, xã hội ổn định

Nguồn thông tin: Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam - Kiến Việt (2014)
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Biophilia và thiết kế nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên

Giả thuyết về Biophilia – tạm dịch là “Bản năng yêu tự nhiên” được phát triển bởi nhà sinh thái 

học nổi tiếng Edward O. Wilson. Ông định nghĩa Biophillia là “xu hướng bẩm sinh của con người 

chú tâm tới sự sống và những quá trình sống” (Edward O. Wilson, Stephen R. Kellert, 1993). Giả 

thuyết này cho rằng con người phụ thuộc vào tự nhiên không chỉ qua sử dụng tài nguyên mà 

còn ở mong muốn hướng tới cái đẹp, trí tuệ, nhận thức và tính tinh thần của tự nhiên. Có thể 

hiểu một cách khác là con người sinh ra đã được “mã hóa” một tình yêu dành cho tự nhiên trong 

bộ gen di truyền của mình. Nhiều nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng việc được nhìn thấy và tiếp 

xúc với thiên nhiên có thể tăng khả năng phục hồi sau bệnh tật hoặc phẫu thuật và giảm nhu 

cầu sử dụng thuốc giảm đau của bệnh nhân.

Xu hướng này có thể là bẩm sinh, nhưng cũng như bất cứ tính cách nào khác của con người, nó 

cần được nuôi dưỡng và củng cố theo thời gian trong suốt cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên 

trong xã hội hiện đại ngày nay, thật đáng buồn là con người đang ngày càng mất kết nối với tự 

nhiên và “lãng quên” đi tình yêu bản năng với tự nhiên. Thay vào đó, con người đắm chìm trong 

thế giới nhân tạo do chính mình dựng lên và khi đó tự nhiên chỉ còn là nguồn tài nguyên để chúng 

ta khai thác phục vụ nhu cầu của mình. Điều này thể hiện trên mọi lĩnh vực của cuộc sống từ giáo 

dục, sản xuất, nông nghiệp, y tế và cả kiến trúc. Hiện nay chúng ta dành tới 90% quỹ thời gian 

một ngày ở trong nhà, hầu như ít tiếp xúc với thế giới động thực vật sống xung quanh. 

Lấy cảm hứng từ giả thuyết này, những năm gần đây phong trào thiết kế dựa trên tình yêu bản 

năng với tự nhiên (biophilic design) đang ngày càng phát triển nhằm mang tới không gian sống 

tốt hơn cho con người. Những nguyên tắc cơ bản của phương pháp tiếp cận này bao gồm:

• Thiết kế nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên đòi hỏi sự tiếp xúc thường xuyên và lâu dài của 

con người với tự nhiên (dòng chảy của nước, thảm thực vật, động vật, đất, ánh nắng và gió 

trời…)

• Tập trung vào những đặc điểm thích nghi của con người với tự nhiên, qua đó tăng cường 

sức khỏe, sự dẻo dai và hạnh phúc của con người

• Thúc đẩy sự gắn kết về mặt cảm xúc của con người với những nơi chốn hay môi trường cụ 

thể

• Tăng cường những tương tác tích cực giữa con người và thiên nhiên, qua đó con người sẽ 

cảm thấy có trách nhiệm và tình cảm với hệ sinh thái tự nhiên

• Xu hướng này tập trung nhiều vào các giải pháp kiến trúc đồng bộ và được kết hợp hài hòa

• Về lâu về dài, những thiết kế này cần đảm bảo duy trì sự phát triển bền vững và khỏe mạnh 

của chính môi trường tự nhiên
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Hình 6: Giếng trời trong nhà cộng đồng Cẩm Thanh, Hội An

(Ảnh: Huỳnh Thạch)

Nguồn thông tin: The Practice of Biophilic Design – Kellert, S. và Calabrese, E. (2015)  
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CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VỀ KHÔNG GIAN SINH THÁI

Khi nhắc tới không gian sinh thái, chúng ta có thể liên tưởng ngay đến hình ảnh những nơi mà sự hiện 
diện của tự nhiên tràn ngập xung quanh như đồng quê, công viên trong thành phố, bãi biển, sông 
suối, vườn quốc gia hay các khu bảo tồn thiên nhiên (cả dưới nước và trên cạn). Tuy vậy không gian 
sinh thái có thể nằm ngay trong thành phố hoặc trong những công trình kiến trúc tưởng chừng mang 
đậm tính “nhân tạo”. Mục này sẽ giới thiệu một số ví dụ như vậy nhằm chia sẻ những mô hình thú vị, 
cũng như cho thấy rằng không gian sinh thái hoàn toàn có thể được thành tạo ở bất cứ đâu.

Đô thị sinh thái 

KHU DÂN CƯ VAUBAN – THÀNH PHỐ FREIBURG – ĐỨC

Vauban là một khu dân sinh nằm ở phía Nam thành phố Freiburg – nơi được coi là trung tâm phong 
trào đô thị bền vững trên toàn thế giới. Vauban vốn là một khu quân sự từ thời Thế Chiến thứ II và được 
chính quyền thành phố Freiburg mua lại từ chính phủ Đức vào năm 1992. Vauban được thiết kế dành 
cho 5.500 cư dân sinh sống trên khu vực rộng 2.000 hecta với mô hình phát triển hạn chế sử dụng 
ô-tô, người dân sống trong các tòa nhà được thiết kế theo kiến trúc bền vững và kết nối với trung tâm 
thành phố bởi mạng lưới tàu điện. 
Về giao thông, phần lớn người dân sử dụng xe đạp, tàu điện hoặc đi bộ. Thiết kế của khu dân cư đặc 
biệt tạo điều kiện cho các hình thức đi lại này. Vauban được thiết kế để hạn chế hầm để xe cá nhân 
và các khu vực đỗ ô-tô với mục tiêu giới hạn ít hơn 150 xe trên 1000 dân (là một tỉ lệ sử dụng ô tô 
khá nhỏ so với mặt bằng chung tại Đức).
Chuyển đổi sử dụng đất và sử dụng năng lượng hiệu quả là hai sợi chỉ xuyên suốt trong quy hoạch 
tại khu đô thị này. Nhiều thiết kế đa dạng được sử dụng cho các tòa nhà để tăng tính khả dụng cho 
không chỉ nhà ở mà còn là trung tâm thương mại, giáo dục và giải trí. Đồng thời với việc đẩy mạnh 
sử dụng các tòa nhà dân cư là việc mở rộng không gian công cộng. Đặc biệt tại đây có hệ thống 
dẫn nước mưa quanh thành phố gọi là Rigolden Mulden tạo thành một dòng chảy điều hòa khí hậu 
và cảnh quan. Toàn bộ nhà ở tại Vauban được thiết kế theo tiêu chuẩn tiêu tốn ít năng lượng mới của 
Đức với 65 kW/h/m2. Ngoài ra Vauban còn có 150 khu nhà thụ động (tiêu thụ dưới 15 kW/h/
m2) – là kiểu nhà tận dụng tối đa dòng năng lượng tự nhiên và tính chất vật liệu để điều hòa nhiệt 
độ và thông khí thay vì sử dụng điện năng. 65% lượng điện được phát từ nhiệt hoặc năng lượng mặt 
trời và năng lượng sinh khối.
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Hình 7: Hình ảnh các khu dân cư ở Vauban nhìn từ trên cao 

(Ảnh: Arquitetura Sustentavel)

Hình 8: Một góc chung cư tại Vauban 

(Ảnh: Charlie Fisher) 

Vauban cũng là một ví dụ điển hình của việc 
thiết kế không gian công cộng kết nối với nhau 
nơi trẻ em có thể vui chơi an toàn mà không 
sợ tai nạn giao thông, các không gian cây cối 
quanh nhà ở được kết nối với công viên rộng 
rãi và cảnh quan xanh của toàn thành phố. 
Nguồn thông tin: Green Cities of Europe - Glob-

al Lessons on Green Urbanism – Timothy Beatley 

(2012)

PHONG TRÀO SÁNG KIẾN CHUYỂN DỊCH – TRANSITION INITIATIVES

“Khu phố chuyển dịch” là một phong trào xã hội bắt đầu nở rộ từ năm 2005 và xuất phát Vương 
quốc Anh. 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 đồi các kỹ năng cho cộng đồng (kỹ năng sinh tồn, 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 
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SÁU TIÊU CHÍ CHO MÔ HÌNH CHUYỂN DỊCH CÓ THỂ ÁP 
DỤNG CHO THIẾT KẾ KHÔNG GIAN SINH THÁI 

1. TẦM NHÌN

Chúng ta chỉ có thể hướng tới một tương lai nơi chúng ta hình dung được rõ ràng nó là 

như thế nào. Tầm nhìn chúng ta cùng xây dựng khi bắt đầu làm việc với nhau sẽ được 

nuôi dưỡng trong suốt quá trình và quyết định điểm đến của phong trào. 

2. SỰ THAM GIA

Phong trào thúc đẩy sự trao đổi và tạo điều kiện cải thiện cho việc đối thoại và hòa 

nhập đạt được ở mức độ mà hiếm khi thực hiện được trước đây, và đã bắt đầu phát triển 

một số sáng kiến để mang lại điều này.

3. NÂNG CAO NHẬN THỨC

Không nên giả định rằng mọi người đều đã biết về những điều chúng ta đang làm, hãy 

tạo nền tảng vấn đề thật rõ ràng, dễ hiểu và thú vị để lôi kéo sự chú ý của những người 

xung quanh. 

4. KHẢ NĂNG PHỤC HỒI 

Tập trung vào việc xây dựng sức mạnh của cộng đồng để có thể đứng vững trước những 

khủng hoảng do tác động bên ngoài (thị trường, an ninh lương thực…) và thích nghi với 

chúng.

5. HIỂU SÂU SẮC VỀ TÂM LÝ

Dựa vào những hiểu biết về tâm lý con người để tránh đẩy cộng đồng vào tình trạng 

bất lực, bị cô lập và choáng ngợp trước những điều tiêu cực xảy ra xung quanh. Mô hình 

chuyển dịch cần tạo nên một tầm nhìn tích cực, tạo không gian an toàn cho mọi người 

trao đổi suy nghĩ và cảm xúc cũng như khẳng định và tôn vinh những tác động tích cực 

mà cộng đồng đã làm được. 

6. GIẢI PHÁP PHÙ HỢP VÀ ĐÁNG TIN CẬY

Thúc đẩy sáng kiến cộng đồng ở những quy mô phù hợp và khả thi. Thường khi nói đến 

thay đổi mọi người chỉ nghĩ tới 2 cấp độ chính: cấp độ cá nhân – tự mình hành động và 

cấp độ chính quyền – các thay đổi chính sách từ trên xuống. Phong trào chuyển dịch 

tập trung thúc đẩy các hành động cộng đồng.

rau, công viên…), hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh khởi nghiệp và tạo nên mạng lưới kết nối cộng 
đồng. Hướng tiếp cận này tại các cộng đồng dân sinh đã được lan rộng tới hơn 50 quốc gia với 
nhiều quy mô khác nhau: từ khu dân cư, thị trấn, thành phố tới trường học, đại học. Vì vậy hiện nay 
phong trào được đổi tên thành Sáng kiến chuyển dịch – Transition Initiatives để phù hợp hơn với sự 
đa dạng về phạm vi của các phong trào thành viên.
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Một số ví dụ về không gian sinh thái của phong trào Sáng kiến chuyển dịch:
• Quán cà phê cộng đồng: nơi thu thập thức ăn và đồ uống thừa từ các nhà hàng, cửa tiệm 

để sử dụng lại. Mô hình này hoạt động hoàn toàn dựa trên tình nguyện viên. Địa điểm có 
thể lựa chọn các không gian công cộng trong khu phố và có một lịch trình hoạt động nhất 
định trong tuần.

• Hội chợ hữu cơ của khu phố: nơi người dân đến chia sẻ, trao đổi và bày bán những sản 
phẩm do mình tự làm ra như rau củ quả hữu cơ, đồ thủ công, sản phẩm hand-made (đồ ăn, 
sản phẩm chăm sóc cơ thể, đồ trang trí)… Đây cũng là nơi trẻ em có thể cùng chơi với nhau 
và với người lớn, những ai quan tâm có thể tổ chức các buổi chia sẻ theo chủ đề hoặc xem 
phim, chơi nhạc…

• Vườn rau cộng đồng: tận dụng các khoảng đất bỏ hoang trong phố, hoặc khoảng không đủ 
rộng để đặt các bồn đất trồng rau – nơi người dân có thể cùng trồng các loại rau củ quả và 
thảo mộc theo mùa. Các buổi hướng dẫn trồng rau hữu cơ có thể được tổ chức trên tinh thần 
tự nguyện và đồ dùng làm vườn có thể được đóng góp và chia sẻ giữa người dân với nhau.

Hình 9: Vườn rau cộng đồng tại Transition Town Westcliff (Anh Quốc) 

(Ảnh: Fred Robinson)

Nguồn thông tin: The Transition Handbook – From oil dependency to local resilience – Rob Hopkins 
(2008) và website www.transitionnetwork.org 
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Hình 10: Tổ hợp nhà ở “không năng lượng” Beddington/BedZED tại Anh
(Ảnh: Bill Dunster)

Nguồn thông tin: www.zedfactory.com/bedzed 

NHÀ CỘNG ĐỒNG SUỐI RÈ – HÒA BÌNH

Đây là công trình nhà cộng đồng đa năng được xây dựng bởi Văn phòng kiến trúc 1+1>2 và hoàn 
thiện vào năm 2010 tại thôn Suối Rè, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 
Cấu trúc không gian tổng thể được thiết kế theo lớp. Lớp trước là khoảng sân mở, nơi diễn ra các 
hoạt động ngoài trời. Không gian sinh hoạt chính ở lớp giữa, gồm hai tầng: tầng trên là nhà trẻ 
kết hợp thư viện, phòng họp cho thôn..., các chức năng có thể đan xen linh hoạt. Tầng trệt ăn vào 
khoảng lõm triền dốc, tránh gió đông bắc, hút gió đông nam nên nhà ấm về đông, mát về hè. 

Ô
-tô 

M
áy bay

Nhà sinh thái
KHU TỔ HỢP BEDZED – ANH QUỐC

Vương quốc Anh đã đi đầu trong công nghệ zero energy (không năng lượng) từ năm 2002. Chính 
phủ công bố tất cả các khu nhà mới sẽ có thiết kế sử dụng zero-energy vào năm 2016. Phía Nam 
London có tổ hợp zero năng lượng BedZED (viết tắt của Beddington Zero Energy Development) – 
khu tổ hợp phát triển bền vững được thiết kế bởi kiến trúc sư trưởng Bill Dunster. Tại đây, năng lượng 
tái tạo được chạy từ các tấm năng lượng mặt trời và hệ thống năng lượng sinh khối. BedZED có hệ 
thống xử lý nước thải riêng và hệ thống vườn trên mái ở hầu như tất cả các tòa nhà. Công trình này 
dành được nhiều giải thưởng bền vững bao gồm giải thưởng Năng lượng Toàn cầu 2002 và năm 
2003, giải thưởng RIBA bền vững. BedZED được coi là hình mẫu cho các công trình zero năng 
lượng trên toàn cầu.
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Không gian mở ra lớp sau, hướng lên núi và rừng tre. Dân làng có thể tụ họp, tổ chức làm nghề thủ 
công. Trẻ con và người lớn tuổi có thể sinh hoạt ở tầng trệt trong những ngày giá rét hay nắng gắt…
Ý tưởng kết cấu đơn giản, kinh tế và tận dụng tối đa vật liệu địa phương với phương châm: sự hòa 
hợp trong các mảng đối lập đa dạng. Nhà cộng đồng này bao gồm một chuỗi thử nghiệm những 
giải pháp kiến trúc xanh. Tầng trệt xây đá gồ ghề, thô, kết hợp cửa tre, trần trúc tinh, mảnh tạo ấm 
cúng, cân bằng. Tầng trên trình đất nâu mịn. Đá đất nặng ở dưới, vì kèo tre, lợp lá nhẹ phía trên. 
Hệ thống pin mặt trời, bể thu lọc nước mưa, gió địa hình, đèn LED tiết kiệm điện, bể phốt 5 khoang 
không gây ô nhiễm môi trường. 

Hình 11: Nhà cộng đồng Suối Rè 
(Ảnh: Văn phòng kiến trúc 1+1>2)

Nguồn thông tin: Arch Daily (1+1>2, 2011)

Trường học sinh thái

TRƯỜNG HỌC XANH LÀM TỪ TRE NỨA Ở BALI, INDONESIA

Ngôi trường “không có tường” 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 nguyên 
liệu hóa thạch. 
Năng lượng 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.
Để giảm rác thải, trường sử dụng hệ thống nhà vệ sinh ủ phân để cung cấp dinh dưỡng trở lại cho 
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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.
Khuôn viên của trường được thiết kế như một khu vườn sinh thái. Học sinh được tự tay trồng và theo 
dõi quá trình thức ăn từ sản xuất đến chế biến ngay tại trường với vườn rau hữu cơ, chuồng nuôi 
động vật cũng theo phương thức hữu cơ và hàng rào được làm từ sắn có thể trở thành thức ăn chăn 
nuôi.
Có thể thấy toàn bộ hệ thống trong trường Green School Bali được thiết kế thành những vòng tuần 
hoàn sinh thái, vừa tạo môi trường hoàn hảo cho việc học vừa thân thiện với tự nhiên.

Hình 12: Toàn cảnh trường Green School Bali

(Ảnh: Chris Saye)

Hình 13: Một phòng học tại trường
(Ảnh: John Hardy)

Nguồn thông tin: Green school in Bali shows students how to live sustainably - Dawn Hammon và 
website www.greenschool.org 
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VƯỜN TRÊN MÁI HANUL MADANG CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL

Tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, 48% diện tích mặt của thành phố bị phủ bê tông không có khả 
năng thấm nước và duy trì sự sống. Vì vậy, thành phố đã đưa chương trình mái nhà xanh vào Kế 
hoạch Công viên thành phố và Không gian Xanh tới năm 2030 bởi các vườn cây trên mái là một 
cách rất hiệu quả để tăng số lượng cũng như chất lượng của không gian xanh đô thị. Việc xây dựng 
vườn rau trên mái tòa nhà của Ngành Khoa học Môi trường (Graduate School of Environmental 
Studies - GSES) tại Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University - SNU) là một dự án thúc 
đẩy hạ tầng xanh trên mái ở các tổ chức công tại Seoul.  Vào năm 2010, trường cùng chính quyền 
thành phố đã trồng 756m2 cây và hoa trên mái nhằm tạo không gian sinh thái phục vụ cho mục 
đích giải trí thư giãn, bản thân tên “Hanul Madang” có nghĩa là khu vườn trên trời. 

Hình 14: Vườn Hanul Madang nhìn từ trên cao
(Ảnh: Son Yong-hoon)

Khu vườn có chức năng đặc biệt – kết nối các không gian xanh quanh trường học vốn đã dần biến 
mất nhường chỗ cho việc thi công thêm nhiều tòa nhà. Vườn trên mái còn được yêu thích bởi tầm 
nhìn toàn cảnh khu vực xung quanh. Vì vậy vườn trường vừa có tính xã hội, văn hóa vừa gia tăng 
giá trị sinh thái của khu vực, là nơi nghỉ ngơi, giải trí, học tập, du lịch và còn là không gian chữa 
lành giúp giảm căng thẳng. 
Vườn Hanul Madang mở cửa cho công chúng chứ không chỉ sinh viên và cán bộ trường. Khu vườn 
trên mái này dần trở thành một địa điểm công cộng được yêu thích bởi nó không chỉ có nhiều loại 
cây mà với hơn 120 loại cây thân thảo, vườn thu hút nhiều loài bướm, chim và côn trùng ghé thăm. 
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Hình 15: Một sự kiện được tổ chức tại vườn trên mái 
(Ảnh: Khoa Kiến trúc Cảnh quan (GSES – SNU)

Vườn Hanul Madang được vận hành bởi sinh viên khoa Kiến trúc Cảnh quan. Một khu vườn như 
vậy đòi hỏi tưới tiêu, nhổ cỏ và chăm sóc thường xuyên. Sinh viên trồng rau và cây tại vườn như 
một trải nghiệm học, ngoài ra họ còn nuôi ong lấy mật. Những trải nghiệm như vậy không chỉ 
khiến sinh viên có hứng thú hơn với việc học mà còn giúp kết nối họ với nhau và nuôi dưỡng tình 
yêu thiên nhiên.
Nguồn thông tin: Creation of Green Culture and Values in the Hanul Madang Rooftop Garden at 
Seoul National University - Yong-hoon Son (2018) 

Sân chơi tái chế

THINK PLAYGROUNDS – SUY NGHĨ VỀ SÂN CHƠI TRONG THÀNH PHỐ

Đây là một sáng kiến được khởi xướng bởi kiến trúc sư Kim Đức và phóng viên Quốc Đạt từ năm 
2014 và tới nay đã nhận được sự tham gia của rất nhiều kiến trúc sư cũng như những bạn trẻ khác 
đam mê làm sân chơi.
Tiêu chí hoạt động của nhóm là tìm ra phương án tiết kiệm nhất, tối ưu nhất để đưa sân chơi vào 
trong các khu trung tâm trong thành phố – nơi đất công đã bị lấn chiếm hoặc chỉ còn đất xen kẹt. 
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Trẻ em trong thành phố đang ngày càng thiếu không gian chơi đùa ngoài trời, vì vậy nhóm mong 
muốn mang lại niềm vui chính đáng cho các em, đồng thời giúp đưa trẻ ra ngoài nhiều hơn, tiếp 
xúc với thiên nhiên và vận động dẻo dai. 
Phần lớn các sân chơi của nhóm được sáng tạo từ vật liệu tái chế như lốp, tấm ván gỗ... Sử dụng 
đồ tái chế là một thách thức trong thi công, nhưng cũng vì vậy nó kích thích sự tìm tòi sáng tạo của 
các kiến trúc sư. Nhược điểm của các loại vật liệu này là tuổi đời ngắn, vì vậy để có được các sân 
chơi tái chế bền vững cần đến một cộng đồng mạnh để cùng chế tạo, bảo dưỡng, đây cũng là mục 
tiêu mà nhóm hướng đến. 
Những dự án làm sân chơi cộng đồng như Think Playgrounds đang lan rộng trên khắp cả nước với 
nhiều nhóm thanh niên tham gia. Hoạt động này không chỉ giúp bổ sung thêm không gian công 
cộng cho đô thị mà còn mang lại trải nghiệm và kinh nghiệm đáng nhớ cho các bạn trẻ khi tham gia.

Hình 16: Một sân chơi tại Hà Nội do Think Playgrounds xây dựng
(Ảnh: Think Playgrounds)

Nguồn thông tin: Think Playgrounds: Sân chơi cho trẻ em – “cuộc chiến” giành lại ký ức của thế hệ 
mai sau – Nguyễn Thu Thủy (2015) 
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Văn phòng xanh

VĂN PHÒNG KIẾN TRÚC V-ARCHITECTURE – GENTLE HOUSE 

Kiến trúc sư Lê Lương Ngọc và cộng sự của mình tại văn phòng kiến trúc V-Architecture đã ứng dụng 
các nguyên tắc tuần hoàn năng lượng trong hệ sinh tái tự nhiên để áp dụng vào các thiết kế của 
mình, một ví dụ điển hình chính là văn phòng nơi họ làm việc. Thiết kế của tòa nhà tập trung nhiều 
vào ánh sáng dưới hình thức vừa là năng lượng vừa là cấu trúc, chính vì vậy mà tòa nhà có tên là 
Gentle House (gentle với nghĩa là light – nhẹ). Ngôi nhà được xây dựng bằng cách sử dụng cấu trúc 
ánh sáng với rất ít bê tông, dùng nhiều hệ kết cấu như tre, gỗ.
Ngôi nhà được thiết kế dưới dạng nhà thụ động, nơi năng lượng tự nhiên và tính chất vật liệu được 
sử dụng để điều hòa tiểu khí hậu trong và ngoài nhà. Vì vậy ngôi nhà hoàn toàn không sử dụng 
máy điều hòa không khí. Cây cối có sẵn trên khu đất được giữ nguyên và ngôi nhà được thiết kế 
nhỏ gọn với nhiều góc cạnh để tạo độ linh hoạt về công năng – như những ngôi nhà truyền thống 
của Việt Nam. Đồng thời cấu trúc hình học của ngôi nhà được tìm hiểu kỹ lưỡng để hài hòa với hệ 
thống sinh thái và động thực vật xung quanh. Kiến trúc sư Ngọc chia sẻ, mục đích của anh là “tạo 
ra một không gian sống không chỉ hiệu quả, thoải mái và tiết kiệm năng lượng mà còn truyền cảm 
hứng cho con người sống trong đó để nhận thức và chăm sóc tự nhiên”.

Hình 17: Văn phòng kiến trúc V-Architecture

(Ảnh: Lê Lương Ngọc )

Nguồn thông tin và ảnh: Arch Daily – Lê Lương Ngọc (2014) 
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Không gian sinh thái là một khái niệm mở 
và có thể được sử dụng linh hoạt, không bị 
gò bó bởi một hình thức hạ tầng hay địa 
điểm cụ thể nào. Vì vậy khi quan sát thế 
giới xung quanh, chúng ta có thể sẽ nhận 
ra rất nhiều những không gian sinh thái, 
hoặc nơi có tiềm năng trở thành không 
gian sinh thái; từ phố xá, khu nhà cũ, 
đường ray xe lửa đã không còn sử dụng, 
vườn rau, bãi tập trung… 
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HIỂU 
VỀ KHÔNG GIAN SINH THÁI 

Vậy tại sao các bạn trẻ cần hiểu về không gian sinh thái cho dù họ không trực tiếp học tập hoặc 
làm việc liên quan đến lĩnh vực cảnh quan hay thiết kế?

• Không gian sinh thái là chủ đề gần gũi với tất cả mọi người. Như đã giới thiệu trong những 
phần trước, đây là một chủ đề rộng mở về cả quy mô, hình thức lẫn không gian địa lý. Mỗi 
người có thể thấy được sự kết nối của bản thân với những không gian này ngay tại nhà, nơi 
làm việc, nơi sinh hoạt cộng đồng, thành phố mình sống. Rất nhiều lựa chọn mang tính cá 
nhân và tập thể sẽ góp phần ủng hộ và lan tỏa sự phổ biến của những không gian sinh thái 
quanh chúng ta. 

• Việc phát triển không gian sinh thái là một phần quan trọng hướng tới phát triển bền vững. 
Không gian sinh thái không chỉ đem lại lợi ích về mặt sức khỏe thể chất và tinh thần cho con 
người, mà còn đóng vai trò quan trọng trong vòng tuần hoàn vật chất và năng lượng, giúp 
tăng cường đa dạng sinh học và cải thiện chất lượng môi trường. Chủ đề này đặc biệt cần 
thiết trong các hoạt động giáo dục với hướng tiếp cận chuyển đổi sinh thái xã hội.

• Mỗi người đều có tiếng nói và vai trò nhất định trong việc gìn giữ mở rộng không gian sinh 
thái. Với sinh viên, việc hiểu sâu sắc và đầy đủ về khái niệm này sẽ giúp các bạn đưa ra 
những quyết định đúng đắn không chỉ trong cuộc sống mà trong công việc tương lai. Các 
bạn có thể sẽ trở thành những nhà hoạch định chính sách, nhà quy hoạch đô thị, nhà sản 
xuất, kiến trúc sư, nhà giáo… hay đơn giản là trở thành một công dân có trách nhiệm với 
chất lượng sống của cộng đồng; ở mỗi vai trò này sự đóng góp của các bạn vào lan tỏa và 
tôn vinh không gian sinh thái đều thật quan trọng và đáng quý.



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 “Không gian sinh thái”, 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 lối sống cũng như lựa chọn của con người là không hề dễ dàng và khó có 
thể đạt kết quả chỉ trong một sớm một chiều. 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 quyết định 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
 
Không gian sinh thái là một chủ đề gần gũi với giảng viên và sinh viên, kết hợp nhiều vấn đề trong 
phát triển. 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: Không gian 
sinh thái trong nhà hay các địa điểm công cộng, các khu vui 
chơi giải trí được thiết kế xanh. Bên cạnh đó, phân tích những 
hành động cụ thể của giới trẻ liên quan một trong những chủ 
đề về vi khí hậu, truyền thống hay hiện đại, kinh tế hay tinh 
thần, rác thải, nước, tiêu dùng thực phẩm, mua sắm,…liên đới 
đến không gian sinh thái 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:

• Không gian sinh thái ở những thành phố/quốc gia vùng 
khí hậu ôn đới và nhiệt đới

• Giá trị tinh thần và kinh tế trong không gian sinh thái
• Giá trị truyền thống và hiện đại trong không gian sinh 

thái
Để giúp sinh viên có thêm “nguyên liệu” trong thảo luận thì 
giảng viên có thể gợi mở những thông tin liên quan kiến thức 
nền tảng về tự nhiên, vật liệu, văn hóa, các kết nối con người 
với con người, con người với thiên nhiên thông qua không gian 
xanh, giá trị truyền thống sử dụng trong xây dựng, các đô thị 
sinh thái,…

LỒNG GHÉP VÀO HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN

Tập huấn nhằm giúp sinh viên có thể biết thêm kiến thức ở dạng 
tổng quát nhất hay chuyên sâu hơn những vấn đề cụ thể. Tùy theo 
mục đích mà giảng viên có thể tiến hành các hoạt động tập huấn 
theo chủ đề khác nhau. Trên cơ sở đó, thời gian cũng có thể linh 
động dài ngắn khác nhau. Nhưng số ngày tốt nhất là từ một đến 
năm ngày là phù hợp để sinh viên có thể hiểu tổng thể hay thực 
sự cụ thể một chủ đề.
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Các chủ đề tập huấn có thể được sử dụng như:
• Không gian sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu
• Giới trẻ có thể làm gì để đóng góp cho việc xây dựng 

không gian sinh thái
• Hiểu về không gian sinh thái tại thành phố của bạn
• Vật liệu trong không gian sinh thái
• Giá trị truyền thống và hiện đại trong không gian sinh 

thái
• Hạnh phúc trong không gian sinh thái
• Giá trị vật chất và tinh thần trong không gian sinh thái

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 thực hiện hành động. Việc tăng nội lực sẽ làm các bạn có 
cảm xúc tích cực, từ đó tạo nên những hành động tích cực.  

LỒNG GHÉP VÀO HOẠT ĐỘNG ĐI THAM QUAN THỰC TẾ

Hoạt động đi tham 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 (công viên, vườn rau trong phố, sân chơi tái chế, văn 
phòng xanh, khu bảo tồn, 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 tham quan thực tế, giảng viên có thể phân chia theo 
nhóm và nghiên cứu, tìm hiểu theo chủ đề liên quan. Việc thúc 
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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. 
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 nước thật, 
thực phẩm địa phương và thực phẩm trang trại công nghiệp; mô 
phỏng nghị trường liên hợp quốc bàn về công bằng khí hậu và 
năng lượng;…Giảng viên có thể chủ động cùng với sinh viên để 
tổ chức các sự kiện này. Những lúc này giảng viên nên hướng 
sinh viên xây dựng những mô hình thực tế thu nhỏ để có thể trưng 
bày tại sự kiện này. Các mô hình về không gian sinh thái có thể 
dừng lại ở cấp độ cá nhân, gia đình, cộng đồng, dân cư, quốc 
gia hay liên khu vực.

LỒNG GHÉP VÀO DỰ ÁN 

Các trường học và 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 về đô thị 
sinh thái, biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo. 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 nay các đô thị lớn đang hướng đến đô thị xanh, đô thị sinh 
thái, hay đô thị thông minh. Đây là một nhân tố quan trọng mà 
giảng viên và sinh viên có thể lựa chọn khai thác và áp dụng vào 
các chuyên đề của mình. 
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LỒNG GHÉP VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN 

Hàng năm, các khoa, trường hoặc các tổ chức giáo dục 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 và 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 dịch chuyển sinh thái xã hội, các mô hình phát 
triển thay thế, công bằng khí hậu… Giảng 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 
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 
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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 khiến thức về “bền vững” có thể bị coi là “lý thuyết” hay “quá lý tưởng” hoặc 
“xa rời thực tế”. Do đó, giảng viên có thể linh động chọn nhiều trường hợp điển hình liên quan nhiều 
vấn đề khác nhau. Có một điều lưu ý khi đưa ra ví dụ về trường hợp điển hình thì giảng viên cần 
lưu ý đến những tiêu chí về không gian sinh thái để có thể giúp cuộc phân tích thú vị và chuyên sâu. 
Ví dụ, giảng viên đưa ra một trường hợp về vườn rau trên mái của Đại học Quốc gia Seoul để sinh 
viên cùng thảo luận và liên hệ với trường mình.
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 
chuyện thành công; các thông tin về tác động tích cực mà mô hình đã đạt được.
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Giảng viên có thể sử dụng những trường hợp điển hình đã được giới thiệu ở phần trước của tài liệu 
này. 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. 

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 ba vấn đề: kiến thức, thái độ và hành vi.



43

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?

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 “Không gian sinh thái” 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 

Bài học trên lớp
Đây là một kế hoạch bài giảng có thể được dùng trên lớp để giới thiệu tới học viên về khái niệm và 
những trường hợp tiêu biểu của không gian sinh thái. 
Mục tiêu bài học

• Học viên có kiến thức cơ bản liên quan không gian sinh thái
• 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

STT NỘI DUNG THỜI 
LƯỢNG CHI TIẾT CHUẨN BỊ

1 Khởi động 5-10 phút

Trò chơi: nghệ nhân
Hình thức: Làm sản phẩm từ các đồ phế 
phẩm
- Giảng viên chuẩn bị các đồ phế phẩm: 
giấy báo, vải vụn, lõi giấy, bút màu, kéo, 
băng dính, tạp chí cũ, bìa cac-ton A4,…
- Yêu cầu các nhóm làm thành những sản 
phẩm đồ chơi, trang trí,…
- Lưu ý: phải nhanh, tập trung vào ý tưởng, 
không cần quá đẹp. Cố gắng không tạo 
ra thêm rác thải từ hoạt động này
Đặt câu hỏi: Các bạn suy nghĩ gì thông 
qua trò chơi này?

Giấy báo, vải vụn, 
lõi giấy, bút màu, 
kéo, băng dính, tạp 
chí cũ, bìa cac-ton 
A4,…
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STT NỘI DUNG THỜI 
LƯỢNG CHI TIẾT CHUẨN BỊ

2

Bối cảnh: 
thế giới 
trong 
khủng 
hoảng

20 phút

Sử dụng một video ngắn 3-5 phút về 
hiện trạng bê-tông hóa đô thị, thiếu 
không gian vui chơi… 
Sau khi xem xong sẽ thảo luận nhanh từ 5-7 
phút
Sử dụng một video ngắn 3-5 phút về 
hậu quả việc thiếu không gian xanh 
Sau khi xem xong sẽ thảo luận nhanh từ 5-7 
phút

Video
Câu hỏi thảo luận

3
Không gian 
phát triển 
con người 

10 phút

Giảng viên và sinh viên cùng nhau “động 
não nhanh” con người cần không gian như 
thế nào để bản thân có thể phát triển tốt 
nhất?
Yếu tố “sinh thái” trong không gian được 
hiểu như thế nào?

Sử dụng phương 
pháp động não 
nhanh

4

Không gian 
sinh thái từ 
các mức độ 
khác nhau

35 
phút

Giảng viên chia sinh viên thành 04 nhóm, 
mỗi nhóm thảo luận 1 vấn đề về không 
gian sinh thái liên quan cấp độ:

• Cá nhân
• Cộng đồng dân cư 
• Trường học/ Văn phòng
• Thành phố

Giảng viên nên ưu tiên để sinh viên lựa 
chọn theo sở thích. Đảm bảo số lượng cân 
bằng nhất và có yếu tố nữ, nam cân bằng 
ở các nhóm.
Thời gian thảo luận: 15 phút
Thời gian chia sẻ và thảo luận: 30 phút

Giấy A0
Thẻ màu
Bút viết
…

5 Tổng kết 10 phút
- Tổng kết lại nội dung chính
- Tổng kết kế hoạch hành động của học 
viên
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Bài tập thực hành

Hoạt động này sẽ giúp sinh viên hình dung rõ hơn về những giải pháp cụ thể để  làm sân chơi tái 
chế hoặc vườn rau cộng đồng đơn giản. Sinh viên sẽ trực tiếp thực hành và đưa ra những cảm nhận 
từ hoạt động trải nghiệm này.
Hình thức
Giảng viên có thể lựa chọn những bài tập sau để thực hành:

• Làm sân chơi tái chế ;
• Làm vườn rau/vườn hoa cộng đồng.

Khuyến khích làm việc theo nhóm, có thể cho nhóm chọn đề bài. 
Giảng viên có thể mời những cá nhân có kinh nghiệm làm các công trình/dự án tương tự đến để 
chia sẻ hoặc hỗ trợ nhóm.
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 có thêm ý tưởng trong việc sử dụng vật liệu tự nhiên hoặc tận dụng từ rác thải;
• Có được trải nghiệm thực tế  làm không gian sinh thái từ vật liệu tái chế;
• Có một kế hoạch nhóm/cá nhân sau khi kết thúc bài tập thực hành.

Hướng dẫn xử lý vật liệu 
• Dụng cụ và nguyên liệu:

- Lốp ô tô (1-2 lốp/nhóm) 
- Gỗ thừa hoặc gỗ từ các thùng đựng đồ
- Đất và xỉ than

• Chia theo nhóm nhỏ hơn thực hành tùy vào đề tài: 
- Nhóm làm bàn ghế tái chế 
- Nhóm làm đồ chơi
- Nhóm làm bồn cây 

• Các bước thực hiện:
1. Giới thiệu vật liệu
2. Hướng dẫn thiết kế 
3. Hướng dẫn sử dụng lốp ô tô và gỗ vụn làm bàn ghế
4. Hướng dẫn trồng cây trong lốp ô tô
Câu hỏi mở rộng
1. Đây có phải trải nghiệm đầu tiên của bạn không? Nếu không thì đó là khi nào? Cảm nhận của 
bạn khi tham gia trải nghiệm này là gì?
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2. Bước tiếp theo bạn muốn làm sau hoạt động này?
3. Làm sao để tạo một không gian tái chế đơn giản cho cộng đồng nơi mình đang sinh sống? 
Hướng dẫn nộp bài
Sinh viên nộp những sản phẩm sau:

• Ảnh toàn bộ quá trình làm việc;
• Nhật ký ghi chép
• Trải nghiệm của cá nhân từ hoạt động này

Hướng dẫn đánh giá 
Đưa ra phản hồi, trao đổi và góp ý cho những học viên thực hiện bài tập.

Thăm quan và trải nghiệm thực tế

Với chủ đề Không gian sinh thái, tập huấn viên có nhiều lựa chọn để cho học viên đi thực tế có thực 
hành tốt như sân chơi tái chế, vườn sinh thái, vườn rau cộng đồng, công viên trong thành phố, văn 
phòng xanh…
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 sân chơi tái chế tại Tịnh Trúc Gia – Huế 
dành cho nhóm khoảng 30 sinh viên
Địa điểm thực tế: Trung tâm Tịnh Trúc Gia – Thành phố Huế 
Thời gian: nửa ngày
Mục đích:

• Sinh viên hiểu được giá trị của các vật liệu đơn giản 
• Sinh viên được thực hành sửa chữa, bảo dưỡng hoặc làm mới sân chơi tái chế
• Sinh viên liên hệ trải nghiệm thực tế với bản thân

Kế hoạch cụ thể
STT NỘI DUNG THỜI LƯỢNG CHI TIẾT

1 Mở đầu 60 phút

Làm quen và giới thiệu về Tịnh Trúc Gia, tập trung vào sân 
chơi tái chế 
Đi một vòng thăm quan khu vực của Tịnh Trúc Gia và tập trung 
lại ở sân chơi tái chế
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STT NỘI DUNG THỜI LƯỢNG CHI TIẾT

2
Hoạt động 

thực tế
120 phút

Thực hành bảo dưỡng, sơn sửa, làm mới các trò chơi và dụng 
cụ có sẵn trong sân chơi.
Nếu thời gian và nguồn lực cho phép có thể làm thêm trò chơi 
mới từ vật liệu tái chế 
Lưu ý chuẩn bị kỹ lưỡng vật liệu và dụng cụ cho hoạt động này 

3 Tổng kết 30 phút

- Chia sẻ cảm nhận
- Hỏi đáp
- Lập kế hoạch cá nhân: bạn sẽ làm gì để mở rộng hoặc đóng 
góp thêm vào chủ đề không gian sinh thái sau trải nghiệm này 
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Trái đất cung cấp 
đủ cho nhu cầu, chứ 
không đủ cho lòng 
tham của con người 
- Mahatma Gandhi - 


