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Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác hỗ trợ giáo dục lối sống sinh thái, thích ứng và giảm 
thiểu biến đổi khí hậu tại các trường Đại học Việt Nam” năm 2017 do Quỹ Rosa Lux-
emburg tài trợ, “Tài liệu hỗ trợ lồng ghép giáo dục lối sống sinh thái vào chương trình 
giáo dục cho thanh niên“ bao gồm 3 bộ công cụ dành cho giáo viên, tập huấn viên và 
những nhà hoạt động thanh niên với các chủ đề Du lịch, Thực phẩm và Nước. 

Chủ đề “Sử dụng hợp lý nguồn nước” được xây dựng với mục đích hỗ trợ 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 nhất, từ đó giúp họ có những kiến thức và kỹ năng 
cần thiết để nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng hợp lý nguồn nước ở các 
lĩnh vực và cấp độ khác nhau.

Các nội dung trong tài liệu này sẽ tập trung vào việc lồng ghép các vấn đề về sử dụng 
nước hợp lý vào các chương trình giảng dạy cũng như các hoạt động nhằm thay đổi 
nhận thức và hành vi của người học, từ đó họ có thể áp dụng trong nghề nghiệp tương 
lai và lan tỏa tới cộng đồng nơi họ sinh sống, đến cơ quan nơi họ làm việc.

Tài liệu này không chỉ dành riêng cho tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh 
niên, nó 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 
bền vững vào các hoạt động giáo dục, tập huấn hoặc ngoại khóa cho thanh niên. 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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NƯỚC CÓ PHẢI LÀ VÔ TẬN KHÔNG?

Nước là nguồn sống cho mọi sinh vật, vì vậy, khi tìm kiếm sự sống trên một hành tinh nào đó, điều 
các nhà khoa học quan tâm đầu tiên là có hay không có sự tồn tại của nước. Trái Đất được ví như 
một quả cầu xanh khổng lồ. Từ vệ tinh, màu xanh nhìn thấy trên bề mặt Trái Đất chính là nước. Vậy 
có bao nhiêu nước trên hành tinh của chúng ta?

Theo NASA Space Place 2016, nước bao phủ 71% diện tích bề mặt Trái Đất trải rộng 361 triệu 
km2 và gần như 96.5 % tổng số lượng nước đấy là nước mặn và chỉ có 3,5% còn lại là nước ngọt. 
Trong số 3,5% nhỏ bé ấy thì 68% lưu trữ ở các sông băng và các tảng băng, 30% nước ngọt có thể 
tìm thấy trên đất mặt và 2% còn lại là nước sạch từ sông, hồ và những con suối. Có một lượng rất 
nhỏ tồn tại trong không khí qua quá trình bốc hơi hình thành nên đám mây. Nước cũng tồn tại ở các 
loài sinh vật giả dụ như trong cơ thể con người có tới 70% là nước. Thực sự, nước có mặt trong mọi 
vận động trên Trái Đất này. Nếu chúng ta lấy hết nước trên Trái Đất và gộp lại thì sẽ tạo được một 
quả bóng nước với đường kính rộng 860 dặm, tương đương 1.384.035,84 km.

96,5% là nước mặn
3,5% là nước ngọt

NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

TRONG TỔNG SỐ NƯỚC NGỌT
68% tồn tại ở dạng sông băng và các 
mũ băng ở các cực
30% chủ yếu ở dạng nước ngầm
2% nằm trên bề mặt
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NGUỒN NƯỚC Ở VIỆT NAM: VIỆT NAM CÓ PHẢI LÀ MỘT QUỐC GIA THIẾU NƯỚC?

Việt Nam là đất nước đang phát triển và đang đứng trước thách thức về vấn đề thiếu hụt và ô nhiễm 
môi trường nước do sự phát triển không bền vững của các khu công nghiệp và đô thị. 

Việt Nam có 108 lưu vực sông với khoảng 3.450 sông, suối. Tổng lượng nước mặt trung bình năm 
của Việt Nam khoảng 830 tỉ m3 được tập trung chủ yếu trên 9 lưu vực sông lớn, bao gồm: sông 
Hồng, sông Thái Bình, sông Kỳ Cùng - Bằng Giang, sông Mã, sông Cả, sông  Vu Gia - Thu Bồn, 
sông Ba, sông Đồng Nai và sông Cửu Long. Khoảng 63% nguồn nước mặt của Việt Nam (tương ứng 
với 520 tỷ m3) được sản sinh ở nước ngoài, chỉ có gần 310 tỉ m3 mỗi năm được sản sinh trên lãnh 
thổ Việt Nam. Tổng trữ lượng tiềm năng nguồn nước dưới đất khoảng 63 tỷ m3 /năm. Tổng lượng 
nước đang được khai thác, sử dụng hàng năm khoảng 80,6 tỷ m3, chiếm xấp xỉ 10% tổng lượng 
nước hiện có của cả nước. Tuy nhiên nguồn nước chảy vào Việt Nam đang ít dần theo thời gian. 

Nếu chỉ xét riêng tổng lượng nước hàng năm của cả nước, có thể lầm tưởng rằng Việt Nam là quốc 
gia có tài nguyên nước dồi dào. Tuy nhiên, theo chỉ tiêu đánh giá của Hội Tài nguyên nước Quốc 
tế thì quốc gia nào có lượng nước bình quân đầu người dưới 4.000 m3/người/năm là quốc gia 
thiếu nước. Trong khi đó, nếu chỉ tính riêng lượng tài nguyên nước mặt sản sinh trên lãnh thổ thì ở 
thời điểm hiện nay, lượng nước bình quân đầu người ở Việt Nam là 3.344,3 m3 /người/năm (310 
tỷ m3 / 92.695.000 dân số Việt nam theo số liệu Tổng Cục Thống kê năm 2016).  Việt Nam, do 
vậy, là một quốc gia thiếu nước và sẽ gặp phải rất nhiều thách thức về tài nguyên nước trong tương 
lai gần. Xét theo đặc điểm phân bố lượng nước theo thời gian, không gian cùng với đặc điểm phân 
bố dân cư, phát triển kinh tế, mức độ khai thác, sử dụng nước có thể thấy rằng tài nguyên nước của 
Việt Nam đang phải chịu rất nhiều sức ép. Ô nhiễm nước đô thị là một vấn đề rõ ràng khi các con 
sông chính đều đã bị ô nhiễm. Ví dụ như sông Thị Vải là con sông bị ô nhiễm nặng nhất trong hệ 
thống sông Đồng Nai hay sông Tô Lịch ở Hà Nội cũng đã trở thành “cống xả thải” do nước thải 
sinh hoạt của thành phố đều tập trung đổ vào đây. Đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng cũng 
bị ô nhiễm bởi chất rắn lơ lửng, nitrat, nitrit, coliform, dầu và kim loại kẽm. Đây sẽ là một thách thức 
lớn cho Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh nước. 
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NƯỚC NGỌT VÀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC
 
Nước ngọt
Nước ngọt (fresh water) được dùng để chỉ nước xuất hiện tự nhiên trên bề mặt Trái Đất trong các 
tảng băng, mũ băng, sông băng, núi băng, đầm lầy, ao hồ, sông suối và dưới lòng đất như nước 
ngầm trong tầng nước ngầm và suối ngầm. Nước ngọt thường có đặc điểm là có nồng độ muối 
hòa tan và các chất rắn hòa tan thấp. Tổng lượng nước ngọt trên thế giới hiện có là vào khoảng 
10.633.450 km3. Tuy nhiên 30% trong số đó là nước ngầm và phần lớn lượng nước ngầm này 
chúng ta còn chưa tiếp cận được. (Nguồn: NASA Space Place 2016). 

Tầm quan trọng của nước ngọt
Nước ngọt đóng một vai trò cơ bản trong việc hỗ trợ thúc đẩy kinh tế, môi trường và xã hội. Các hệ 
sinh thái như đất ngập nước, sông ngòi, hồ và tầng chứa nước là điều cần thiết cho cuộc sống trên 
hành tinh của chúng ta. Nó cũng là yếu tố sống còn để trực tiếp đảm bảo một loạt các lợi ích và 
dịch vụ như nước uống, nước cho lương thực và năng lượng, môi trường sống cho các sinh vật dưới 
nước, thanh lọc và khả năng phục hồi của khí hậu. Việc quản lý tốt hệ sinh thái nước ngọt cũng hỗ 
trợ trực tiếp các hệ sinh thái trên cạn như núi rừng, hệ sinh thái biển và các vùng ven biển. 

ĐỐI VỚI SINH VẬT
Cơ thể sinh vật, từ động vật, thực vật đến các dạng sống khác đều sử dụng nước trong tất cả các tế 
bào, cơ quan và các mô để giúp điều chỉnh nhiệt độ và duy trì các chức năng cơ thể. Nước đóng 
vai trò là dung môi cho những phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể, nó hỗ trợ vận chuyển các 
nguyên tố dinh dưỡng tới từng bộ phận. 

Có thể kể đến một số vai trò quan trọng của nước trong hoạt động sống của các loài động vật như 
sau:

• Tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong thức ăn
• Vận chuyển vật chất
• Tham gia vào những phản ứng hóa học
• Điều hòa áp suất thẩm thấu, thực hiện trao đổi chất giữa tế bào và dịch thể
• Làm giảm tác dụng ma sát
• Tham gia tích cực trong quá trình điều tiết thân nhiệt

Con người có thể sống sót nếu nhịn ăn 2 tháng, nhưng không thể tồn tại được nếu thiếu nước khoảng 
3-4 ngày. Nếu cơ thể mất đi khoảng 2% lượng nước thì khả năng làm việc sẽ giảm đi 20%. Nếu 
mất đi 10% lượng nước thì cơ thể sẽ tự đầu độc và nếu mất 21% lượng nước sẽ dẫn đến tử vong. 

Còn với thực vật, nước là thành phần bắt buộc của tế bào sống. Có nhiều nước thực vật mới hoạt 
động bình thường được. Nhưng hàm lượng nước trong thực vật không giống nhau, thay đổi tùy thuộc 
loài hay các tổ chức khác nhau của cùng một loài thực vật. 
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ĐỐI VỚI TRÁI ĐẤT
Nước ngọt tồn tại trên Trái đất ở cả ba dạng: rắn (băng, tuyết), lỏng và khí (hơi nước). Nước ở trạng 
thái chuyển động (sông, suối) hoặc tương đối tĩnh (hồ, ao). Nước ngọt cùng với nước biển tạo nên 
thủy quyển của Trái Đất. Thủy quyển điều tiết các yếu tố môi trường, khí hậu và là môi trường sống 
của các loài sinh vật. 

Bên cạnh đó, vòng tuần hoàn nước còn đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi năng lượng giữa 
bầu khí quyển, đại dương và đất đai từ đó xác định nên khí hậu của Trái Đất và tác động đến sự 
thay đổi khí hậu trong tự nhiên. Theo báo cáo của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ trong 
nghiên cứu “Những con đường nghiên cứu cho Thập kỷ tới” (National Research Council - NRC, 
1999) đã chỉ ra rằng “Nước chính là nguyên nhân và hệ quả cốt lõi của biến đổi khí hậu.”

Ngoài ra, nước cùng vòng tuần hoàn của nước tham gia vào quá trình hình thành các dạng địa 
chất trên Trái Đất. Ví dụ, sự hình thành các hang đá vôi trong các khối núi đá vôi do sự bào mòn 
hóa học, trong đó nước có chứa axit carbonic thấm hoặc chảy qua gây ra hòa tan canxi trong đá 
vôi để hình thành nên các hang động. 
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ĐỐI VỚI CUỘC SỐNG CON NGƯỜI
Nước là một nguồn tài nguyên có hạn, là nền tảng cho sự an 
toàn của con người và chỉ có thể tái tạo nếu được quản lý tốt. 
Nội dung dưới đây trình bày tương ứng theo các mảng và lĩnh 
vực khác nhau để cho thấy rằng việc quản lý nước thông minh 
sẽ tạo điều kiện để đạt được những mục tiêu phát triển bền 
vững.

TRONG NÔNG NGHIỆP

Nông nghiệp là ngành sử dụng tỷ lệ nước ngọt cao nhất thế 
giới, chiếm khoảng 70%. Phần lớn trong số đó được sử dụng 
làm nước tưới, bên cạnh đó, nó cũng được sử dụng để tạo ra 
năng lượng và sinh thái cần thiết cho canh tác. Khi dân số thế 
giới tăng và tiêu dùng thay đổi cùng với sự thịnh vượng kinh 
tế, nhu cầu lương thực toàn cầu sẽ tăng lên thì nước chính là 
chìa khóa cho an ninh lương thực. 

Nước ngọt đảm bảo duy trì ngành nông nghiệp và đảm bảo 
lượng lương thực sản xuất đủ cho nhu cầu của con người. 
Nước dùng để tưới tiêu đến từ nước mặt hoặc nước ngầm. Khi 
không mưa trong vài tuần và trại nuôi không còn khả năng 
cung cấp nước, điều này có thể làm mất hoàn toàn thu nhập 
của nông trại. Tất cả các loại cây trồng có thể chết khô, gia 
súc có thể chết chỉ trong vài ngày do thiếu nước để uống. 
Về vật nuôi, người nuôi gia cầm biết rằng trứng chủ yếu là 
nước và nếu không có đủ nước cho gà mái, sản lượng trứng 
sẽ giảm. Khi bò không uống đủ nước, sản lượng sữa cũng bị 
giảm đi.  

TRONG CÔNG NGHIỆP

Công nghiệp là một ngành có phạm vi rộng, bao gồm sản 
xuất, khai thác công nghiệp và hoạt động chế biến sản phẩm 
nông nghiệp dùng công nghệ và máy móc. Nước được sử 
dụng trong công nghiệp với mục đích như chế tạo, chế biến, 
rửa, pha loãng, làm lạnh, hoặc vận chuyển sản phẩm; kết 
hợp nước vào sản phẩm; hoặc cho nhu cầu vệ sinh trong cơ 
sở sản xuất. Một số ngành công nghiệp sử dụng một lượng 
lớn nước sản xuất các mặt hàng như thực phẩm, giấy, hóa 
chất, dầu tinh chế, hoặc kim loại chính. Nhu cầu nước cho 
công nghiệp chiếm khoảng 20% tổng lượng nước mà con 
người sử dụng. Tuy nhiên, nhu cầu này cũng đang ngày một 
gia tăng, nhất là với sự phát triển của công nghiệp hóa. [10]

Những tiến bộ đáng kể về bảo tồn nguồn nước đã được thực 
hiện bởi nhiều công ty, chủ yếu ở các nước thuộc Tổ chức 
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Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Xu hướng này sẽ tiếp tục 
phát triển khi đối mặt với nhu cầu nước ngày càng tăng đặc 
biệt đối với những khu vực ở hạ nguồn các con sông, ngành 
công nghiệp phải tiếp tục điều chỉnh và phát triển các chiến 
lược quản lý nước hợp lý. [14]

NĂNG LƯỢNG

Năng lượng và nước có sự phụ thuộc lẫn nhau. Năng lượng là 
cần thiết để bơm, lưu trữ, vận chuyển và xử lý nước, và nước là 
điều cần thiết để sản xuất hầu hết các loại năng lượng. Trong 
khi vai trò của nước trong thủy điện là hiển nhiên, nước cũng 
hỗ trợ, làm chất xúc tác sinh học, đóng vai trò thiết yếu trong 
việc làm mát và làm lạnh các nhà máy nhiệt điện như than, 
dầu, khí tự nhiên và hạt nhân. 

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính lượng nước trên 
thế giới tiêu tốn ra từ việc sản xuất năng lượng năm 2010 
chiếm khoảng 15% lượng nước toàn cầu. Điện năng chiếm 
khoảng 5% đến 30% tổng chi phí vận hành của các công trình 
cấp nước và nước thải nhưng ở một số nước đang phát triển 
như Ấn Độ và Bangladesh, nó có thể lên đến 40%. 

Tuy nhiên, nhu cầu năng lượng dự kiến sẽ tăng một phần ba 
vào năm 2035. Đáp lại nhu cầu ngày càng tăng về năng 
lượng sẽ làm gia tăng căng thẳng về nguồn nước ngọt. Khi các 
ngành cũng đòi hỏi nhu cầu tiêu thụ năng lượng thì cần có một 
sự hiệp lực để cùng nhau phát triển.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NƯỚC

Khan hiếm nước sinh hoạt và nước đảm bảo 
vệ sinh
Lượng nước tiêu thụ tại các hộ gia đình chiếm 10% tổng lượng 
nước sử dụng. Tuy nhiên, khi dân số toàn cầu tăng lên, nhu cầu 
về nước ngọt cũng sẽ gia tăng. Theo Liên hợp quốc, đến năm 
2025, ước tính khoảng 1,8 tỷ người sẽ sống trong những khu 
vực bị khan hiếm nước. 

Bên cạnh đó, trên thế giới, ước tính có khoảng 768 triệu người 
không tiếp cận được nguồn nước an toàn trong năm 2011 và 
2,5 tỷ người không tiếp cận được nước đảm bảo chất lượng vệ 
sinh.  Việc sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh sẽ gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Năm 2000, 
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tỷ lệ tử vong ước tính do vệ sinh nước liên là 2.213.000 
người. Điều e ngại là phần lớn những người bị tử vong và 
bệnh tật liên quan đến nước là trẻ em dưới 5 tuổi. 

Đô thị hóa
Đô thị hóa chi phối tới nguồn tài nguyên nước cho tăng 
trưởng kinh tế, công bằng xã hội và môi trường bền vững. 
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc (UN) vào tháng 7/2015, 
dân số thế giới sẽ tăng từ con số 7,3 tỷ lên 8,4 tỷ vào năm 
2030; 9,7 tỷ vào năm 2050 và đến năm 2100 con số này 
sẽ đạt tới mức 11,2 tỷ. Cùng với quá trình đô thị hoá, lượng 
nước sử dụng cũng sẽ bị chi phối cho các ngành kinh tế, nước 
sạch trong sinh hoạt và các hoạt động xã hội cho môi trường 
bền vững. [12]

Lượng nước tiêu thụ trong đô thị bao gồm nước sinh hoạt 
hộ gia đình và hoạt động chế biến, sản xuất trong các nhà 
máy. Khi lượng nước tiêu thụ cũng như khả năng xử lý nước 
thải của khu vực đô thị vượt ngưỡng giới hạn quản lý của 
họ sẽ gây ra ô nhiễm môi trường liên quan đến hiện trạng 
khan hiếm nước. Vì tài nguyên nước không cố định trong một 
diện tích của một tỉnh nên tác động của nguồn nước ô nhiễm 
không chỉ gây ra ảnh hưởng trong một thành phố mà còn có 
thể lan ra các tỉnh lân cận. 

Ô nhiễm 
Ô nhiễm nguồn nước bắt nguồn từ nhiều nguồn, bao gồm 
thuốc trừ sâu và phân bón thải ra khỏi các trang trại, nước 
thải của con người không được xử lý và chất thải công nghiệp. 
Ngay cả nước ngầm cũng đang không an toàn vì ô nhiễm, 
bởi lẽ nước thải chưa qua xử lý trong số các nguồn kể trên có 
thể thấm vào các tầng nước ngầm. 

Sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón trong các trang trại đã 
tăng gấp 26 lần trong 50 năm qua, làm gia tăng sản lượng 
cây trồng trên toàn cầu cùng với đó đã gây ra những hậu 
quả nghiêm trọng về môi trường. Việc sử dụng thuốc trừ sâu 
bừa bãi và phân bón có thể làm ô nhiễm đất và nước gần 
đó. Phân bón không độc hại trực tiếp, nhưng sự hiện diện của 
chúng có thể làm thay đổi hệ thống dinh dưỡng trong nước 
ngọt và nước biển. Sự thay đổi này có thể dẫn đến sự phát 
triển tảo bùng nổ do dư thừa chất dinh dưỡng. Do đó, nước 
đã cạn kiệt oxy hoà tan, cá và các sinh vật dưới nước khác 
có thể bị chết.
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Bên cạnh đó, công nghiệp là một nguồn ô nhiễm nước lớn, nó tạo ra các chất gây ô nhiễm cực kỳ 
nguy hại cho con người và môi trường. Nhiều cơ sở công nghiệp sử dụng nước ngọt để hòa tan chất 
thải từ nhà máy vì vậy, khi tham gia vào một loạt các quy trình, nước tiếp xúc với kim loại nặng, hóa 
chất độc hại, chất thải phóng xạ và thậm chí cả bùn hữu cơ. Những chất thải này sau đó sẽ được 
đổ ra sông ngòi và ra đến biển. 

Biến đổi khí hậu
Quan sát sự ấm lên của Trái Đất trong vài thập kỷ đã cho thấy được những thay đổi trong chu trình 
thủy quyển quy mô lớn như: nồng độ hơi nước trong bầu khí quyển tăng lên; mô hình mưa thay đổi 
trên nhiều khu vực; mật độ tuyết phủ giảm đi đáng kể và băng tan phổ rộng; sự thay đổi độ ẩm của 
đất và dòng chảy. Trong thế kỷ 20, số các cơn mưa lớn đã tăng lên trên hầu hết các khu vực. Đã 
có sự sụt giảm đáng kể về trữ lượng nước ở các sông băng trên núi và lớp tuyết phủ bán cầu Bắc. 
Không chỉ có vậy, biên độ và thời gian chảy tràn trên các dòng sông băng và tuyết, và các hiện 
tượng đóng băng ở sông hồ cũng đã có sự thay đổi đáng kể. 

Đến giữa thế kỷ 21, dòng chảy trung bình hàng năm và nguồn cung cấp nước dự kiến sẽ tăng lên 
do thay đổi khí hậu các vùng ở vĩ độ cao và trong một số vùng nhiệt đới nóng ẩm, và giảm trên một 
số khu vực ở vùng vĩ độ trung bình và vùng nhiệt đới khô. Nhiều khu vực bán khô hạn và khô cằn 
(ví dụ: Địa Trung Hải, Tây Mỹ, Nam Phi và đông bắc Brazil) có nguy cơ chịu những tác động của 
khí hậu thay đổi và dự kiến nguồn nước sẽ bị suy giảm nghiêm trọng do biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh đó, Trái Đất nóng lên cũng khiến nhiệt độ nước tăng cao hơn và những thay đổi về lượng 
mưa tại các khu vực khác nhau tạo nên những hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt và hạn hán. 
Điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước và làm vấn đề ô nhiễm nước càng trở nên trầm trọng 
hơn khi nước sẽ dễ bị nhiễm khuẩn từ các trầm tích, chất dinh dưỡng, carbon hữu cơ hòa tan, thuốc 
trừ sâu,... và nó có thể tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái và sức khoẻ con người. Ngoài ra, mực 
nước biển dâng dự kiến sẽ mở rộng xâm nhập mặn vào nước ngầm và cửa sông, dẫn đến giảm 
lượng nước ngọt gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái ven biển.

Không chỉ có vậy, sự thay đổi về số lượng và chất lượng nước sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới 
an ninh lương thực, tác động đặc biệt tới các khu vực dễ bị tổn thương như các khu vực nông thôn 
nghèo, khu vực khô cằn và vùng nhiệt đới bán khô cằn như tại Châu Á và Châu Phi. [8]



THỐNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH THẬP KỶ NƯỚC VỀ VẬN ĐỘNG
VÀ TRUYỀN THÔNG (UNW-DPAC) NĂM 2015 [14] CHO BIẾT

HƠN 1,7 TỶ NGƯỜI
sống trong các lưu vực sông mà ở nơi đó 
việc sử dụng nước bị quá tải. Điều này 
dẫn đến sự khô hạn của các con sông, 
cạn kiệt nguồn nước ngầm và suy thoái 
các hệ sinh thái.

sẽ sống ở các khu vực khan hiếm nước vào năm 
2025 nếu các mô hình tiêu dùng vẫn được duy trì 
với hình thức và mức độ như hiện nay.

2/3 DÂN SỐ THẾ GIỚI

CÁC THẢM HỌA THIÊN TAI LIÊN 
QUAN ĐẾN NƯỚC PHÁ HOẠI VỀ MẶT 
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI.
Kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh Trái Đất (Rio Earth 
Summit) vào năm 1992, hạn hán và bão đã ảnh 
hưởng tới 4,2 tỷ người (95% số người bị ảnh hưởng 
bởi thiên tai) và gây ra thiệt hại 1,3 nghìn tỷ USD 
(63% thiệt hại).

Nhu cầu về nguồn nước sẽ 
TĂNG KHOẢNG 55% 
ĐẾN NĂM 2050

Ước tính cho thấy có

HƠN 80% 
nước thải trước khi thải 
ra ngoài mà không 
qua xử lý

Khan hiếm nước là một trong ba mối

ĐE DOẠ TOÀN CẦU
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MỘT VÀI KHÁI NIỆM VỀ TIÊU DÙNG NƯỚC

Nước ảo
Theo Tổ chức Liên hợp quốc về Tài nguyên nước (UN Water), lượng nước ảo của một sản phẩm là 
khối lượng nước được dùng để sản xuất ra sản phẩm, được đo đạc tại nơi sản xuất thực tế. Lượng 
nước ảo cũng có thể định nghĩa là khối lượng nước cần thiết đối với sản phẩm tại vị trí nơi sản 
phẩm đó tiêu thụ nước. Tính từ “ảo” muốn chỉ thực tế là hầu hết lượng nước dùng để sản xuất ra sản 
phẩm chứ không chứa trong sản phẩm. Vì vậy “nước ảo” còn được gọi là “lượng nước gắn vào, 
bao gói vào (embedded) sản phẩm”. Khái niệm nước ảo được Giáo sư John Anthony Allan, làm 
việc đồng thời tại Trường Hoàng gia Luân Đôn và Trường Nghiên cứu Châu Phi và Viễn Đông của 
Vương Quốc Anh (Kings College London và School of Oriental and African Studies), giới thiệu lần 
đầu tiên vào năm 1993.

“Nước ảo” có ảnh hưởng rất lớn đến chính sách thương mại và nghiên cứu trên toàn cầu, đặc biệt 
là ở những khu vực khan hiếm nước. Khái niệm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đặt nó trong 
thị trường nước và giao dịch nước ảo. 

250ML BIA CẦN

75 LÍT NƯỚC

1 KG PHO-MAT CẦN

5000 LÍT NƯỚC

1KG LÚA MẠCH CẦN
1300 LÍT NƯỚC

1KG NGÔ HẠT CẦN
900 LÍT NƯỚC

1 KG THỊT GÀ CẦN

3900 LÍT NƯỚC

SẢN PHẨM
Thịt bò

Bánh mì trắng
Cà phê

Bông vải
Trứng gà

Bánh hamburger 
Da

Sữa bò
Cam
Giấy

Thịt heo
Khoai tây

Đường mía
Trà (chè)

Lúa mì

LƯỢNG NƯỚC ẢO TRÊN MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM 
15.500 lít nước /1 kg
40 lít nước / 1 lát bánh mì
140 lít nước / 1 ly cà phê
2.700 lít nước / 1 chiếc áo sơ mi vải bông kích cỡ trung bình
200 lít nước/ 1 quả trứng
2.400 lít nước / 1 chiếc bánh hamburger loại 150 gr
16.600 lít nước / 1 kg da thuộc
1000 lít nước / 1 lít sữa tươi
50 lít nước / 1 quả cam
10 lít nước / 1 tờ giấy trắng khổ A4
4.800 lít nước / 1 kg thịt
900 lít nước / 1 kg khoai tây chiên
1.500 lít nước / 1 kg đường
30 lít nước/ 1 ly trà loại 250 ml
1.300 lít nước/ 1 kg lúa

Nguồn: Product Gallery



17

Dấu chân nước
Trong vấn đề tiêu thụ nước, bên cạnh khái niệm “Nước ảo” không thể bỏ qua khái niệm “Dấu chân 
nước” (Water footprint). Nếu như “nước ảo” là lượng nước cần để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm 
thì “Dấu chân nước” là một chỉ số về sử dụng nước cả trực tiếp và gián tiếp của một người tiêu dùng 
hoặc nhà sản xuất (Water Footprint Manual, Nov. 2009).  Dấu chân nước bao gồm lượng nước 
dùng trực tiếp và gián tiếp (lượng nước tiêu thụ để sản xuất ra thực phẩm, hàng hóa, năng lượng 
bạn tiêu thu và thậm chí từ lượng nước cần có cho các hoạt động tái chế). 
 
Dấu chân nước được phân ra 3 thành tố: xanh lá, xanh lục và xám. 

• Dấu chân nước màu xanh lá:  là lượng nước mà cây cối hấp thu có nguồn gốc 
từ nước mưa và không bị ngấm vào lòng đất.  
• Dấu chân nước màu xanh lục: là lượng nước lấy từ nước mặt hoặc nước ngầm 
sử dụng trong công – nông nghiệp.
• Dấu chân nước màu xám: là lượng nước cần thiết để hòa loãng nguồn nước ô 
nhiễm, đáp ứng được tiêu chuẩn về chất lượng nguồn nước.

Theo Ruth Matthews – Mạng lưới Dấu chân nước

SẢN PHẨM DẤU CHÂN NƯỚC TRÊN 1 KG 
(LÍT)

DẤU CHÂN NƯỚC TRÊN 1 KILO – CALO 
(LÍT)

Mía đường 197 0,69

Rau 322 1,34

Quả 962 2,09

Ngũ cốc 1644 0,51

Các loại hạt 9063 3,63

Sữa 1020 1,82

Thịt gà 4325 3,00

Bơ 5553 0,72

Thịt lợn 5988 2,15

Thịt bò 15415 10,19

Nguồn: Mekonnen và Hoekstra (2010)

So sánh dấu chân nước giữa các sản phẩm động vật và thực vật: Theo tấn sản phẩm, các sản phẩm 
từ động vật thường có dấu chân nước lớn hơn của thực vật. Về sử dụng tài nguyên nước ngọt, để 
cùng đạt được một lượng calories, protein và chất béo, các sản phẩm từ thực vật sử dụng nước hiệu 
quả hơn là các sản phẩm từ động vật.
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Trong khi chúng ta đang phải đối diện với những thách thức về thiếu hụt nguồn nước và hiện trạng 
ô nhiễm nước do hoạt động dân sinh và công nghiệp, việc sử dụng khái niệm nước ảo và dấu chân 
nước, tính toán lượng nước ảo và dấu chân nước trong công tác quy hoạch khai thác sử dụng nước, 
công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội sẽ giúp chúng ta có cơ sở khoa học và thực 
tế hơn nhằm đạt tới việc khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên nước. Điều đó đặt ra một thách 
thức cho những nhà hoạch định chính sách làm cách nào để có thể vừa bảo vệ môi trường nhưng 
vừa phát triển được kinh tế - xã hội một cách cân bằng. Nhờ những chính sách hợp lý, người tiêu 
dùng nước sẽ có cơ sở khoa học và thực tế hơn nhằm khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên nước.

SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC HỢP LÝ

Sự gia tăng dân số, mở rộng diện tích đất ở và cùng với sự phát triển của cộng đồng, tất cả đều ảnh 
hưởng tới lượng nước được sử dụng. Bên cạnh đó, những yếu tố như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi 
trường đều đang làm tăng việc thiếu hụt nước sạch trong tương lai, đặc biệt trong công nghiệp và 
nông nghiệp. Cần phải hiểu việc sử dụng nguồn nước một cách hợp lý ở đây không chỉ là tiết kiệm 
nước, mà còn là tránh gây nhiễm bẩn nguồn nước sạch mà chúng ta đang có. Tuy nhiên, chúng ta 
cần làm như thế nào?

Ở mục trước các bạn đã được làm quen và tiếp xúc với khái niệm “Dấu chân nước” và “Nước ảo”, 
được áp dụng để tính toán tổng lượng nước tương ứng cần dùng trong việc sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm một cách tương đối. Các khái niệm này không chỉ được sử dụng để thể hiện chính xác hơn 
tác động của con người đến tài nguyên nước qua các hoạt động hằng ngày, mà còn cho thấy mối 
quan hệ của quản lý tài nguyên nước tới các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

Bên cạnh đó, với việc có một cái nhìn toàn cảnh về tác động của từng cá nhân, tổ chức, quốc gia 
trong các ngành nghề, vai trò khác nhau tới nguồn nước, chúng ta cần có thêm kiến thức về việc 
xem xét ảnh hưởng của mình tới nguồn nước như thế nào, có đang lãng phí nước hay làm nhiễm bẩn 
nguồn nước. Từ đó, bạn đọc có thể lựa chọn lối sống, hành vi thân thiện với nguồn nước một cách 
hợp lý hơn dưới nhiều vai trò và vị trí khác nhau như là công dân, nhà sản xuất, người ra quyết định.
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Góc độ vi mô (quy mô hộ gia đình, cá nhân)
Ở góc độ này, chúng ta sẽ khai thác các cách thức có thể giảm thiểu lãng phí nước, ô nhiễm nước 
và sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả dưới vai trò của một cá nhân, hộ gia đình hoặc cộng 
đồng nhỏ. 

Đời sống sinh hoạt hằng ngày của con người sử dụng rất nhiều nước. Trung bình nhu cầu sử dụng 
nước sinh hoạt của một người trong một ngày cần 10-15 lít cho vệ sinh cá nhân, 20-200 lít cho tắm, 
20-50 lít cho việc ăn uống, 40-80 lít cho giặt bằng máy.

Sự hao phí nước gia dụng xảy ra là do rò rỉ của các đường ống dẫn, vòi nước ở các nhà vệ sinh, 
nhà tắm trong mỗi gia đình và cũng còn do sự tiêu xài hoang phí của con người. Theo ước tính 
sự hao phí do con người chiếm khoảng từ 20%- 35% nước được cung cấp cho sinh hoạt. Vậy con 
người có thể làm gì để có thể giảm thiểu sự hao phí nước này cũng như sử dụng nước một cách hợp 
lý và hiệu quả hơn?

Khác
8% Rò rỉ

12%

Máy giặt
17%

Vòi nước
19%

Tắm rửa
20%

Nhà vệ 
sinh
24%

Bảo vệ nguồn nước trực tiếp
Trong quá trình sử dụng nước hằng ngày trong sinh hoạt, chúng ta có thể đã nhiều lần tham gia vào 
“chuỗi” lãng phí nước và làm nhiễm bẩn nguồn nước mà không nhận thức được điều đó. 

Dưới đây là một số phương án để sử dụng bền vững nguồn nước.

TIẾT KIỆM NƯỚC VÀ GIẢM LÃNG PHÍ NƯỚC

Theo Home Water Works, thuộc Liên minh vì Nước hiệu quả (The Alliance for Water Efficiency), một 
số cách thức dưới đây có thể áp dụng để giảm tải sự lãng phí nước [9].
Khi tắm rửa vệ sinh

• Vặn nhỏ vòi đôi lúc trong khi tắm để giảm thiểu lượng nước sử dụng. 
• Không nên tắm quá lâu. Giảm thời gian tắm từ 10 phút xuống còn 5 phút có thể tiết kiệm được 
47,3 lít nước nếu tỉ lệ dòng chảy của vòi sen là 9,5 lít/ phút. 
• Ngoài ra, hãy tìm loại vòi hoa sen có tỉ lệ dòng chảy dưới 7,5 lít/phút
• Sử dụng bồn cầu hai nấc, bồn cầu có lượng xả thấp.

Khi nấu nướng và giặt giũ
• Dùng vòi hoa sen để tăng hiệu quả làm sạch và tiết kiệm nước khi tắm cũng như rửa bát đĩa.
• Thay vì để vòi chảy khi rửa bát đĩa, làm đầy bồn nước và đóng vòi khi rửa sẽ giúp tiết kiệm 
nước hơn. 
• Sử dụng máy giặt tiết kiệm nước và hiệu suất làm sạch cao. 
• Chỉ giặt khi cần thiết hoặc khi máy đủ mẻ giặt cũng là 1 cách tiết kiệm nước, lại giúp bạn giữ 
bền quần áo hơn

CHÚNG TA DÙNG 
BAO NHIÊU NƯỚC?

Nguồn: Tổ chức Nghiên cứu 
Nước, Sử dụng nước ở dân cư, 
Bản 2.2016
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CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

• Ưu tiên rửa xe nơi thoát nước được ra vườn. Việc này giúp cho nước của bạn sẽ được tận dụng 
để tưới vườn. Tuy nhiên, hãy cân nhắc sử dụng nước tẩy rửa thân thiện với môi trường, không sử 
dụng nước tẩy rửa hóa học để tránh gây ô nhiễm khu vườn của bạn.
• Ưu tiên trồng các cây bản địa để tối thiểu hóa lượng nước. Cây bản địa có sức chịu đựng và 
sự thích ứng cao với môi trường địa phương, do đó bạn không cần chăm sóc quá nhiều cũng 
như cung cấp cho nó quá nhiều nước.

Bên cạnh các mẹo tiết kiệm nước và tránh lãng phí nước, chúng ta có thể tái sử dụng nước và lưu 
trữ nguồn nước để giảm thiểu tối đa lượng nước lãng phí [9]

• Tái sử dụng nước mỗi khi có thể. Nước rửa rau có thể dùng để tưới cây, hoặc nước rửa bát có 
thể dùng dội nhà vệ sinh.
• Lắp đặt bể chứa nước mưa nếu chất lượng nước mưa tại khu vực bạn sinh sống có thể dùng 
cho mục đích tái sử dụng (không nhiễm nhiều chất ô nhiễm, axit...)

GIỮ GÌN NGUỒN NƯỚC

• Sử dụng ít hóa chất hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Các đường 
ống dẫn nước thải tại Việt Nam, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn, miền núi hiện đang không 
có một quy trình xử lý chặt chẽ. Do đó, các hóa chất tiêu thụ và thải ra như dầu gội, xà phòng 
tắm, xà phòng giặt quần áo, nước tẩy rửa nhà cửa, đều có nguy cơ ngấm vào đất và nguồn 
nước ngầm. Hãy cân nhắc lau chùi nhà cửa với nước tẩy rửa tự nhiên kết hợp từ dấm và nước, 
hay tự đun nước gội đầu bằng các loại thảo dược như bồ kết, hương nhu, vỏ bưởi, chanh… để 
góp phần bảo vệ nguồn nước.
• Không sử dụng các sản phẩm có hạt vi nhựa. Hạt này có thể tồn tại trong kem đánh răng, bột 
giặt quần áo, sữa rửa mặt,… nhằm mục đích tăng tác động cơ học để làm sạch bề mặt. Tuy 
nhiên, các hạt vi nhựa có kích thước nhỏ có thể lọt qua các hệ thống xử lý nước thải, hấp thu các 
chất hóa học và trôi nổi ra biển qua các hệ thống nước. Hạt vi nhựa không có khả năng phân 
hủy sinh học, chúng sẽ tồn tại hàng ngàn năm trong nước và gây hại đến môi trường cũng như 
sinh vật biển.
• Không vứt các rác thải khó phân hủy vào hệ thống nước thải như bao nilon, các loại giấy gói 
pha nilon,.. 
• Ủng hộ các công ty sản xuất thân thiện với môi trường. Thay vì mua một chiếc áo bất kì, bạn 
có thể chọn mua một chiếc áo với chất liệu được chứng nhận hữu cơ, được in bởi mực thân thiện 
với môi trường. Hãy lưu ý đến các công ty, cơ sở sản xuất mặt hàng bạn tiêu thụ. Trong chuỗi 
sản xuất của họ có thải các chất độc hại ra môi trường không? Họ có các biện pháp bảo vệ môi 
trường trong quy trình của mình không? Họ có tiêu thụ nước một cách lãng phí không? Hãy là 
một người tiêu dùng thông thái.
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Góc độ vĩ mô (theo lĩnh vực)
Trong phần này, chúng ta sẽ phân tích một số phương pháp 
nhằm giải tỏa áp lực nguồn nước được áp dụng cho một số 
ngành nghề cơ bản trong mỗi quốc gia. 

ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÓI CHUNG

• Hỗ trợ và định hướng doanh nghiệp: Các quốc gia có thể 
hỗ trợ và định hướng doanh nghiệp để phát triển các doanh 
nghiệp có chứng chỉ “thân thiện với nước” bằng cách dựa 
vào báo cáo đo lường nước.
• Ủng hộ và phát triển các sản phẩm minh bạch: nhằm đảm 
bảo sự hiệu quả của sản phẩm và tìm ra được các sản phẩm 
thân thiện với nước. Ngoài các nhãn sinh thái, có thể phát 
triển loại nhãn thân thiện với nước cho các sản phẩm
• Khuyến khích/ khuyến cáo sử dụng các công nghệ sử dụng 
nước hiệu quả. Ví dụ: nhà nước có thể khuyến cáo các doanh 
nghiệp, hộ gia đình lắp đặt các thiết bị sử dụng nước tiết 
kiệm cho nhà tắm, nhà vệ sinh… 
• Xây dựng các quy định, hợp đồng với doanh nghiệp cần 
đến nguồn nước trong công tác sản xuất (áp dụng với nhà xây 
dựng, xưởng máy, du lịch, các doanh nghiệp địa phương) để 
phát triển các sản phẩm thân thiện với nước.

TRONG CÔNG NGHIỆP

Năm ngành công nghiệp lớn chiếm lượng nước sử dụng lớn 
là công nghiệp thực phẩm, hóa dầu, giấy, luyện kim và hóa 
chất. Lượng nước sau khi được sử dụng không được xử lí cẩn 
thận chứa đầy những chất gây ô nhiễm sẽ bị đưa trở lại vào 
sông hồ..

Để làm giảm bớt lượng nước bị nhiễm bẩn và đồng thời 
làm giảm sự hao phí nước trong hoạt động công nghiệp, 
các phương hướng cần được tiến hành như tiết giảm tối đa 
nước sử dụng trong công nghiệp, kể cả việc chuyển nhiều 
xí nghiệp qua quy trình công nghệ khô, đưa các trạm nhiệt 
điện và các xí nghiệp công nghiệp vào chu trình cung cấp 
nước khép kín sao cho nước đã được sử dụng cho xí nghiệp 
này sau khi được làm sạch rồi sử dụng cho xí nghiệp khác.
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TRONG NÔNG NGHIỆP

Ðể giảm bớt sự hao phí nước trong nông nghiệp, công nghệ đã được áp dụng giúp cải thiện hệ 
thống tưới tiêu. Nhiều mô hình tưới tiêu đã chứng minh được sự hiệu quả của nó không chỉ với môi 
trường mà còn với chất lượng và sản lượng của cây trồng  như:

• Hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt: trong hệ thống này, nước sẽ chảy qua các đường ống (có lỗ) được 
chôn hoặc nằm hơi trên mặt đất bên cây trồng. Nước sẽ từ từ chảy xuống gốc, rễ và cành theo 
từng giọt thay vì làm ướt toàn bộ ruộng do đó nó chỉ sử dụng 1/2 đến 1/4 lượng nước so với 
thủy lợi truyền thống.
• Hệ thống tưới phun: đây là một hệ thống hiện đại và thường được sử dụng tại các nông trại 
lớn. Hệ thống này có thể đơn giản chỉ là ống dài với vòi phun dọc theo chiều dài hoặc hệ thống 
trục trung tâm đi qua một vòng tròn trong các cánh đồng. Nước được phân phối thông qua hệ 
thống đường ống bằng cách bơm. Sau đó nó được phun vào không khí thông qua các vòi phun 
nước để nó chia thành các giọt nước nhỏ rơi xuống mặt đất.

Với việc áp dụng các hệ thống tưới tiêu hiện đại, sự hao phí nước giảm từ 30% - 50% so với khi sử 
dụng phương pháp tưới nước truyền thống. 

Ngoài ra, trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi, con người có thể giảm thiểu lượng nước sử dụng và 
hạn chế tác nhân ô nhiễm trong nông nghiệp mà vẫn đảm bảo lượng lương thực vừa đủ cho mỗi 
cá nhân bằng cách:

• Quản lý nước thông minh không chỉ là vấn đề cung cấp nước cho các hoạt động nông nghiệp 
mà còn bao gồm cả khi nào, bao lâu và bao nhiêu. Người nông dân cần theo dõi cẩn thận dự 
báo thời tiết cũng như độ ẩm của đất và điều chỉnh kế hoạch tưới theo các điều kiện hiện tại. 
• Trồng các loại cây phù hợp và thích nghi với khí hậu địa phương để giảm thiểu việc cung cấp 
nước. 
• Không canh tác nông nghiệp cần nhiều nước ở những vùng khan hiếm nước
• Giảm thiểu hoặc không sử dụng các loại phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ để 
hạn chễ nhiễm chất hóa học vào nguồn nước.
• Hỗ trợ các đơn vị sản xuất nông nghiệp “sạch”, “thân thiện với môi trường” để thúc đẩy sự 
phát triển của các mô hình này. 
• Thu thập và lưu trữ nước nước mưa để có thể tái sử dụng 
• Quản lý chăn thả gia súc tốt làm tăng khả năng hấp thụ nước của các cánh đồng. Chất hữu 
cơ trong đất tăng lên và lớp phủ thức ăn gia súc tốt hơn cũng là những lợi ích tiết kiệm nước của 
chăn thả gia súc
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VỚI CÁC NGÀNH THƯƠNG MẠI

Với các ngành thương mại, các biện pháp chủ yếu là:
• Giảm thiểu việc xuất khẩu các sản phẩm cần nhiều nước trong sản xuất tại vùng khan hiếm 
nước
• Nhập khẩu trên con đường ngắn nhất có thể để tiết kiệm tài nguyên và nguồn nước [11]

Một công ty – doanh nghiệp có thể làm gì để góp phần bảo vệ nguồn nước?

Để tính toán lượng nước đã sử dụng cho nội bộ tại các công ty, có những câu hỏi gợi 
ý sau có thể được đưa ra để sử dụng: 

• Lượng nước cần cho tất cả thiết bị dùng để sản xuất?
• Lượng nước được dùng sản xuất đó có được sử dụng một cách hiệu quả không?
• Khối lượng nước thải sản xuất đã được thải ra ngoài môi trường và chất lượng 
của nó như thế nào? Thành phần chính của nước thải là gì?
• Lượng nước của chuỗi cung ứng đã sử dụng là bao nhiêu? Lượng nước được dùng 
đó có được dùng một cách hiệu quả không? Bao nhiêu nước thải đã được thải ra 
ngoài môi trường và chất lượng của nó như thế nào? [11] 

Các câu hỏi trên đều dừng ở mức tham khảo do mỗi công ty ở trong các lĩnh vực hoạt 
động khác nhau đều cần các cách khác nhau tiếp cận để tính toán lượng nước sử dụng 
nội bộ trong công ty.

Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh hưởng trực tiếp trong việc tiêu thụ nước, hoạt động 
của các công ty tới nguồn nước cũng có thể gây ảnh hưởng tới cộng đồng hoặc hệ 
sinh thái, từ đó có thể dẫn tới các rủi ro trong việc kinh doanh do thiếu nước mang 
lại. Trong bối cảnh ngày nay, tiêu thụ nước qua các chuỗi cung ứng của hầu hết các 
công ty đã trải dài trên toàn thế giới, dẫn đến việc hoạt động của các công ty sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến việc tiếp cận nguồn nước giữa các công ty khác [11]

Ngoài ra, định hướng hoạt động của các công ty cũng cần dựa trên “bối cảnh địa 
phương” như: phần trăm lượng nước có thể sử dụng cho mục đích của con người, 
lượng nước cho phép dựa trên yếu tố môi trường, lượng nước mà nhà nước có thể quản 
lý và cung cấp, lượng nước mà cộng đồng tại đó có thể tiếp cận và sử dụng. Từ những 
yếu tố dựa trên bối cảnh địa phương trên, các công ty có thể định hướng cách thức 
quản lý nội bộ, cách khai thác và tiêu thụ hợp lý để giảm thiểu tác động đến nguồn 
nước, không chỉ cho cộng đồng mà còn cho sự phát triển lâu dài của chính họ.
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Tài liệu này không chỉ tập trung vào việc cung cấp kiến thức về chủ đề sử dụng hợp lý nguồn 
nước, mà còn chú trọng vào các quy trình, công cụ xây dựng những buổi giảng dạy, những 
hoạt động về sử dụng hợp lý nguồn nước, các mô hình và kỹ năng để tổ chức hoạt động 
không chỉ giúp thay đổi nhận thức và hành vi cho các bạn trẻ trong hiện tại mà còn định 
hướng tầm nhìn trong tương lai khi mà họ ở các vị thế khác nhau trong xã hội.

Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen của con người cũng như định hình một tầm nhìn trong 
tương lai 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, 
cộng đồng có thể đưa ra lựa chọn sử dụng hợp lý nguồn nước, 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
 

“Sử dụng hợp lý nguồn nước” là một chủ đề mang tính liên 
ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực và cuộc sống. Các bạn 
trẻ là những người đã, đang và sẽ tham gia vào những vai 
trò khác nhau trong việc sử dụng và quản lý bền vững nguồn 
nước trong cuộc sống cũng như thông qua nghề nghiệp 
trong tương lai. Vì vậy, việc lồng ghép nội dung này vào các 
chương trình, hoạt động dành cho thanh niên trong và ngoài 
chương trình học chính khóa có tầm quan trọng lớn trong 
việc giáo dục tiêu dùng bền vững và lối sống sinh thái. Dưới 
đây là gợi ý một số hình thức mà giáo viên, tập huấn viên và 
các nhà tổ chức có thể tham khảo để đưa chủ đề “Sử dụng 
hợp lý nguồn nước” đến với thanh niên một cách thiết thực 
và gần gũi.

LỒNG GHÉP VÀO BÀI GIẢNG, BÀI TẬP, 
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Chủ đề “Sử dụng hợp lý nguồn nước” có thể được khai các 
dưới nhiều góc độ khác nhau và có mối liên quan tới nhiều 
lĩnh vực từ kinh tế, môi trường, sản xuất tới công nghệ, du 
lịch,… Vì vậy, khả năng lồng ghép nội dung này vào các 
môn học là rất tiềm năng. Các giáo viên, giảng viên có thể 
sử dụng chủ đề này như ví dụ hoặc đưa ra những thông tin 
bổ trợ cho bài giảng tùy theo nội dung bài học cụ thể. Ví 
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dụ: Giới thiệu về phương pháp quản lý thủy nông có sự tham 
gia của cộng đồng trong bài giảng liên quan tới nông nghiệp 
và thủy lợi, Chi phí thực tế của nước đóng chai trong một bài 
giảng về môi trường,… 

Ngoài ra, để sinh viên có thể tiếp cận một cách chủ động hơn 
với chủ đề này, giáo viên, giảng viên có thể đưa ra những bài 
tập hay định hướng tìm hiểu, tham khảo thêm như bài tập kiểm 
toán nước ở hộ gia đình, …..

Trong nhiều trường hợp, những đề tài nghiên cứu cá nhân, 
nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên cũng có thể được 
gợi ý để lồng ghép các chủ đề liên quan đến “Sử dụng hợp 
lý nguồn nước”. Ví dụ: Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa 
học về: Giải pháp khoa học (xử lý nước, công nghệ tiết kiệm 
nước, ...) hoặc nghiên cứu số liệu (số liệu lượng nước sử dụng 
liên quan đến ngành nghề của mình, số liệu về thực trạng nước 
bị ô nhiễm do ngành nghề mình gây ra, ...)

LỒNG GHÉP VÀO HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN

Tập huấn ngoại khóa là một hình thức hiệu quả khi muốn giới 
thiệu sâu hơn về một chủ đề nhất định đến sinh viên. Tùy điều 
kiện cụ thể về nguồn lực như nhân lực, thời gian, địa điểm, 
tài chính… mà những tập huấn này có thể được tổ chức khác 
nhau. Ví dụ, trong điều kiện thời gian và nguồn lực hạn chế, 
giảng viên có thể tổ chức một buổi chia sẻ ngắn trong khoảng 
2-3 tiếng về chủ đề “Nước ảo và Dấu chân nước” tại một địa 
điểm mượn của nhà trường. Cũng với chủ đề này, bạn có thể 
chọn cách mời một chuyên gia về nước đến để chia sẻ với sinh 
viên trong vòng khoảng 2 tiếng, hoặc tổ chức một hoạt động 
trò chơi lồng ghép thông tin về “Nước ảo và Dấu chân nước”. 
Một đặc điểm của hình thức tập huấn là số lượng học viên 
tham gia không nên quá đông bởi điều này có thể ảnh hưởng 
đến chất lượng của buổi học. Tùy vào phương pháp cụ thể, 
một tập huấn thường có dao động từ 30 – 40 người tham gia. 
Các hoạt động tương tác càng nhiều thì số lượng người càng 
nên được giữ ở mức vừa phải. Với một buổi thiên về nghe chia 
sẻ của khách mời hay chiếu phim thì số lượng người tham gia 
có thể lớn hơn.

Trong phần 2 của chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể 
hơn một số phương pháp phù hợp để sử dụng trong tổ chức tập 
huấn về chủ đề “Sử dụng hợp lý nguồn nước”.
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 LỒNG GHÉP VÀO HOẠT ĐỘNG ĐI THAM QUAN THỰC TẾ

Đây là một hoạt động mang tính thực tế cao và thường sẽ thu 
hút được nhiều sự quan tâm và tham gia của sinh viên. Hoạt 
động tham quan thực tế thường sẽ kéo dài ít nhất nửa ngày 
(chưa tính thời gian di chuyển) và có thể hạn chế số lượng 
người tham gia tùy vào tính chất của địa điểm được chọn lựa. 
Một chuyến đi thực tế cũng sẽ đòi hỏi đầu tư hơn về chuẩn 
bị và tổ chức, bởi thường các địa điểm này sẽ nằm ngoài 
trường học. Tùy vào điều kiện thực tế tại địa phương cũng 
như nguồn lựa sẵn có, tập huấn viên/người tổ chức có thể lựa 
chọn các địa điểm đa dạng liên quan đến chủ đề như: thăm 
quan nhà máy nước, thăm quan một xưởng chế biến, thăm 
quan nơi sản xuất nước đóng chai, tổ chức một buổi quan 
trắc nước hồ...

LỒNG GHÉP VÀO CÁC SỰ KIỆN 

Đây là hình thức lồng ghép khá quen thuộc với các bạn sinh 
viên bởi các trường học thường xuyên tổ chức các sự kiện 
ngoại khóa trong suốt năm học. Những sự kiện này có thể rất 
đa dạng về hình thức: từ cuộc thi, triển lãm tới hội chợ, buổi 
biểu diễn, hoặc tổng hợp nhiều hình thức tổ chức khác nhau. 
Các sự kiện thường sẽ có tính lan tỏa rộng rãi và có khả năng 
hướng tới số lượng người tham gia lớn hơn so với tập huấn 
hay đi thực tế. 

Một điểm thú vị nữa của việc lồng ghép vào sự kiện, đó là 
sinh viên hoàn toàn có thể tham gia vào quá trình lên kế 
hoạch và tổ chức các sự kiện này cùng với các thầy cô. Điều 
này sẽ giúp các bạn nâng cao kỹ năng của bản thân và cũng 
có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về chủ đề của sự kiện. 

Một số ví dụ về sự kiện: cuộc thi viết và triển lãm ảnh về 
“Nước và Cuộc sống”, cuộc thi tranh biện/ hùng biện/ tìm 
hiểu kiến thức về nước, cuộc thi sáng tác tranh/ thơ/ văn 
về một thông điệp về nước (thông điệp chung hay cụ thể do 
giảng viên quyết định), xây dựng các đội, nhóm, câu lạc bộ 
về việc bảo vệ nguồn nước/ truyền tải và lan tỏa các thông 
điệp về nước...
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Cuộc thi Thành phố tương lai - Eco Challenge tại Việt Nam năm 2014-2015

Đây là một cuộc thi dành cho học sinh cấp 3 trên cả nước với hình thức chính là thi đáu trò 
chơi online với nội dung về môi trường và quản trị nước. Cuộc thi được tổ chức dựa trên việc 
sử dụng trò chơi chiến thuật online tên là Aqua republica do UNEP-DHI phát triển, với mục 
đích chính là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và thách thức của việc quản lý nguồn 
tài nguyên thiên nhiên có hạn trong bối cảnh nhu cầu đa dạng và cạnh tranh ngày càng 
tăng trong xã hội hướng đến phát triển bền vững. Trò chơi bắt nguồn từ Phương pháp tích 
hợp quản trị nguồn nước của UNEP, nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ sinh thái bao gồm 
cung cấp nước sạch, giảm thiểu thiên tai, an ninh lương thực, ..v..v..

Cuộc thi trên mạng (online) sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông và Internet được coi 
là công cụ tiến tiến được giới trẻ yêu thích sử dụng. Chương trình hướng tới một thị hiếu lớn 
của giới trẻ ngày nay là chơi game online và là một hình thức rất mới mẻ và bổ ích để đưa 
những kiến thức thực tế và hữu ích về cuộc sống, về quản lý bảo vệ tài nguyên và phát triển 
quốc gia bền vững đến với giới trẻ đồng thời giúp các bạn trẻ tiếp cận thực tế, tìm hiểu thông 
tin và giải quyết việc thiết kế thành phố sinh thái bền vững. 
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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, đó là: 

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 người 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, 
người 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, học 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?
VD:  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 được?

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.

ÁP
DỤNG

TRẢI
NGHIỆM

PHÂN
TÍCH

KHÁI QUÁT
BÀI HỌC
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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.

Để bạn đọc có thể hình dung và hiểu rõ hơn về việc áp dụng mô hình “Học qua trải nghiệm”, chúng 
ta sẽ cùng tìm hiểu thử một ví dụ cho phương pháp.

Ví dụ mẫu

Chúng ta sẽ lấy bối cảnh là thiết kế bài giảng cho một nhóm sinh viên tại Hà Nội gồm 20 bạn, 
bài học sẽ là tuyên truyền thông điệp về khan hiếm nước và tiết kiệm nước. Buổi học sẽ kéo dài 90 
phút (2 tiết học)

BƯỚC 1: PHÂN TÍCH HỌC VIÊN

Học viên của chúng ta là các bạn sinh viên, độ tuổi từ 18 – 22 và đang học tập, sinh sống tại Hà 
Nội. Về thái độ, chúng ta sẽ cố gắng thử nghiệm với các sinh viên đều tích cực với việc học hỏi, 
nhưng họ chưa thực sự am hiểu kiến thức về thực trạng nguồn nước. 
Do đó, chúng ta sẽ xác định học viên của chúng ta sẽ cần được học các kiến thức khái quát và một 
số thông tin cơ bản về việc nước sử dụng được đang khan hiếm, dần nắm được thông điệp cần tiết 
kiệm nước và các phương pháp áp dụng tại thành phố để tiết kiệm nước. Bài học cần thiết kế một 
cách tươi vui, sinh động với các hoạt động nhóm và cá nhân.

BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BÀI HỌC.

Chúng ta chỉ có 90 phút giảng, do đó thông điệp bài học chính mà chúng ta cần truyền đạt đó là 
“Nước sử dụng được hiện nay đang rất hiếm”. Mục tiêu này chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức ở 
mức sơ bộ. Sau buổi học này, chúng ta mong muốn học viên sẽ hiểu và nhắc lại được kiến thức.
 
BƯỚC 3: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Do thông điệp của bài học là “Nước sử dụng được đang rất hiếm”, do đó bài học trải nghiệm sẽ là 
chiếu các đoạn phim ngắn về việc khan hiếm nước, các con số “bất ngờ”về thực trang nước đang 
cạn kiệt dần. 
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BƯỚC 4: THIẾT KẾ PHÂN TÍCH VÀ KHÁI QUÁT BÀI HỌC.

Sau hoạt động trải nghiệm, chúng ta có thể hỏi học viên một chuỗi các câu hỏi để đúc kết được 
bài học:

• Bạn nhìn thấy điều gì? (Để học viên tổng hợp lại hiện trạng nước được thấy trong đoạn phim 
ngắn)
• Bạn cảm thấy như thế nào? (Dò hỏi thái độ của học viên)
• Tại sao lại dẫn đến tình trạng đó? (Để học viên tự suy nghĩ về nguyên nhân gây khan hiếm 
nước sử dụng được)
• Chúng ta có thể làm gì? (Nhằm giúp học viên tự suy nghĩ các hoạt động mình có thể làm, gợi 
ý cho hoạt động ở bước 5)

BƯỚC 5: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG ÁP DỤNG.

Chúng ta sẽ thiết kế bài tập áp dụng như những “mẹo” sống xanh nhằm tiết kiệm nước trong thành 
phố cho các bạn học viên. Để bài tập được trọn vẹn, tập huấn viên có thể mời học viên của mình 
thử áp dụng trong 1 tháng và kiểm toán nước để nhận ra sự khác biệt. Có thể lồng ghép hoạt động 
theo nhóm vào bước 4 hoặc bước 5 để tăng tính tương tác giữa học viên.

Trên đây là một ví dụ cơ bản về việc thiết kế bài giảng áp dụng mô hình học qua trải nghiệm. Dựa 
vào thông điệp bài học, ví dụ như là nước đang bị ô nhiễm hay ngành nông nghiệp Việt Nam đang 
sử dụng quá lượng nước tiêu chuẩn,…thì bài tập trải nghiệm sẽ cần được thiết kế lại cho phù hợp. 
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Phương pháp 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”. Việc đưa ra những trường hợp cụ thể với người thật, việc thật sẽ đưa bức tranh bền 
vững này trở nên rõ ràng và gần gũi hơn. Những ví dụ với bối cảnh càng gần gũi với học viên thì 
khả năng thuyết phục càng lớn. 

Các giá trị chính của các trường hợp 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, giáo viên/tập huấn viên có thể thu thập và khai 
thác các tài liệu như bản đồ và thống kê về sự kiện và con số; những kinh nghiệm nghề nghiệp và 
câu chuyện thành công trong công việc; các sản phẩm và dịch vụ để tổ chức các hoạt động trên 
lớp cũng như hỗ trợ phát triển nghiên cứu sâu trong một lĩnh vực cụ thể. 

Dưới đây là 2 ví dụ về trường hợp nghiên cứu điển hình mà các giáo viên/tập huấn viên có thể 
tham khảo.
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NƯỚC SẠCH LÀM THAY ĐỔI CUỘC SỐNG Ở MỘT THỊ TRẤN CỦA NAM SUDAN

Tại Nam Sudan, ước tính, chỉ dưới một nửa dân số của Nam Sudan có nước sạch. Hãy tưởng tượng 
bạn phải lấy nước từ sông mỗi ngày và mất hơn một giờ mỗi lần. Và đặc biệt, nếu phải đi bằng xe 
lăn đến nơi lấy nước. Đây là thách thức mà Nyahok Yar phải đối mặt hàng ngày tại thị trấn Bentiu 
ở phía Bắc Nam Sudan. Cô đã phải tự mình di chuyển trên chiếc xe 3 bánh với mức nhiệt độ đôi 
khi trên 40 độ C. Khi mùa mưa đến, việc lấy nước dường như là không thể đối với cô. Cô phải nhờ 
sự trợ giúp của hàng xóm để giúp cô lấy nước. Nếu không có ai giúp đỡ, cô phải tự đi ra ngoài khi 
trời mưa mặc dù cô có thể bị mắc kẹt hàng giờ trên đường.

 “Đôi khi tôi bị mắc kẹt trên đường, tôi phải ở lại cả đêm vì không ai giúp đỡ. Tôi phải xa con những 
lúc như thế và tôi rất lo lắng vì không ai chăm sóc cho chúng”, Nyahok chia sẻ.

Dịch vụ về nước thay đổi cuộc sống
Tại Bentiu, UNICEF và các đối tác đã khôi phục và nâng cấp nhà máy xử lý nước của thị trấn thông 
qua sáng kiến tài trợ của USAID. Hệ thống cấp nước hiện đang hoạt động đầy đủ và nhà máy sản 
xuất khoảng 500.000 lít nước/ngày và được xử lý an toàn. Nước sau đó được bơm đến 22 trạm 
cấp nước trên toàn thành phố, bao gồm các trường học, cơ sở y tế và khu dân cư. Máy bơm nước 
gần nhà cô Nyahok cũng nằm trong số đó.

 Nhờ có máy bơm nước này, giờ đây, cô chỉ mất 5 phút để lấy nước với sự giúp đỡ của các con, 
do đó, cô có thể đi được nhiều lần trong ngày. Những dịch vụ cơ bản như vậy đang thay đổi cuộc 
sống của người dân theo hướng tích cực, không chỉ cho những người như cô Nyahok, mà cho cả 
cộng đồng.

Tại trường tiểu học Machakos ở Bentiu, hiệu trưởng trường, ông James Thudan Kuol cho biết đã có 
thêm nhiều học sinh bắt đầu đi học kể từ khi có máy bơm nước.

Năm 2017, UNICEF đã hỗ trợ hơn 600.000 người ở Nam Sudan để có thể tiếp cận nước sạch và 
hơn 200.000 người có cơ sở vệ sinh phù hợp.

Ảnh: Nyahok Yar - người khuyết tật và phải di chuyển bằng xe 3 bánh để đi lấy nước cùng với con của mình ở Bentiu, Nam Sudan.
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2 NỮ SINH LỚP 8 CHẾ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MẶN THÀNH NƯỚC NGỌT
 BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Chỉ cần những dụng cụ đơn giản trị giá chưa tới 200.000 đồng, hai nữ sinh Nguyễn Thị Thu Ngân 
và Nguyễn Thị Yến Linh (lớp 8A3, Trường THCS Thuận Hưng, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) đã làm 
ra thiết bị lọc nước bằng năng lượng mặt trời giúp ích cho cuộc sống. 

Nói về ý tưởng làm ra thiết bị độc đáo này, Thu Ngân cho biết vùng quê em vừa qua bị nước mặn 
xâm nhập, nhiều gia đình không có đủ nước sinh hoạt nên em luôn suy nghĩ phải làm một thiết bị 
lọc nước giúp bà con. Cùng suy nghĩ đó, Yến Linh và Thu Ngân đã đăng ký tham gia Hội thi sáng 
tạo xanh tỉnh Hậu Giang năm 2016. 

Theo Yến Linh, khi đã thống nhất cùng làm thiết bị lọc nước mặn thành nước ngọt, các em bắt đầu 
phác thảo ra bằng hình ảnh, sau đó tìm vật liệu để làm. “Sau nhiều lần nghiên cứu, tranh luận, em 
và Thu Ngân thống nhất sử dụng năng lượng mặt trời để lọc nước mặn thành nước ngọt, đồng thời 
cùng nhau hoàn thiện thiết kế trên giấy để bắt tay vào làm”, Yến Linh kể.

Các vật liệu như thùng xốp, chai nước, ống dẫn, tấm kính được các em tận dụng ở gia đình rồi 
mang đến trường để cùng thực hiện với quyết tâm cho ra đời thiết bị lọc nước. Từ thiết kế trên bản 
vẽ, Thu Ngân và Yến Linh đã cụ thể vào các vật liệu mình tìm được sau đó lắp vào. “Tuy nhiên, trong 
quá trình lắp rồi thử nghiệm bắt đầu phát sinh nhiều trường hợp  mà lúc mường tượng và vẽ ra chúng 
em chưa lường hết trước được. Ví dụ như chỉ sử dụng 1 tấm kính nước bốc hơi nhanh không ngưng tụ 
do nóng quá, rồi khi nước đã ngưng tụ thì không tập trung để thoát ra ngoài…”, Thu Ngân cho biết.

Với sự trợ giúp của nhà trường và thầy giáo, với sự kiên trì, nhẫn nại và sự thông minh, nhanh nhạy 
trong xử lý tình huống, cuối cùng hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt của Thu Ngân và Yến 
Linh đã thử nghiệm thành công sau 2 tháng nghiên cứu. Cấu tạo của thiết bị khi hoàn thiện khá đơn 
giản: chỉ là một thùng xốp, bên trong được phủ nhựa đen giúp hấp thụ ánh sáng mặt trời từ thấu 
kính, lăng kính và một tấm kính thủy có công dụng để tăng sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời. 
Cùng với đó là hai bình dùng để chứa nước uống và nước nóng, một số ống, van thu nước. Mô hình 
khá đơn giản, dễ tìm vật liệu, nếu được sử dụng rộng rãi thì người dân không còn lo sợ thiếu nước 
sử dụng do nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Thiết bị này có thể để ở bất cứ nơi nào có ánh sáng, 
có thể để được cả ở trên mái nhà. Thời gian để biến nước mặn, nước nhiễm phèn thành nước ngọt 
tương đối ngắn.

Nguồn tin: thanhnien.vn

Ảnh trái: thầy giáo hướng dẫn Yến Linh và Thu Ngân hoàn thiện thiết bị lọc
Ảnh phải: Hình thiết bị
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Phương pháp tranh biện – Debate
Tranh biện (Debate) được định nghĩa là một cuộc tranh luận hay thảo luận bày tỏ những quan điểm 
khác nhau về một vấn đề cụ thể nào đó. 

Một cuộc tranh biện diễn ra giữa 2 bên đối lập về quan điểm: Ủng hộ (Proposition) và Phản đối 
(Opposition) về một kiến nghị (motion) cụ thể, thuộc một chủ đề/lĩnh vực (topic) nhất định. Nói cách 
khác, hai bên tham gia tranh biện sẽ được đưa ra một vấn đề có tính gây tranh cãi và các thành 
viên đứng ở vai trò bên nào sẽ phải bảo vệ quan điểm theo đúng vai trò của mình. Ví dụ một số 
vấn đề liên quan tới “Sử dụng nguồn nước hợp lý”có thể đưa ra tranh biện: “Nước nên được coi là 
một loại hàng hóa”, “Việt Nam nên đưa ra “nhãn thân thiện với nước” áp dụng cho các sản phẩm 
trên thị trường” . Bên ủng hộ sẽ phải tìm kiếm các luận điểm, luận cứ để thuyết phục mọi người rằng 
điều này là cần thiết và nên ủng hộ việc làm này. Còn đối với bên phản đối cũng sẽ phải đưa ra 
những lý lẽ để lý giải và minh chứng sự đúng đắn cho tuyên bố phản đối của mình. 

Thành phần một buổi tranh biện gồm:
• Bên ủng hộ vấn đề đưa ra
• Bên phản đối vấn đề đưa ra
• Hội đồng giám khảo (thường là số lẻ, trong đó 1 người kiểm soát thời gian)
• Khán giả (có thể là những học viên/sinh viên ở các nhóm còn lại đang không tham gia trực 
tiếp vào cuộc tranh biện)
• Người thu và tổng hợp phiếu chấm của giám khảo

Các vấn đề thường được đưa ra trước buổi này từ vài tiếng cho tới vài ngày để các bên tự do nghiên 
cứu và chuẩn bị hoặc trước phiên tranh biện.
Trong suốt buổi tranh biện:

• Không có thiết bị điện tử nào được sử dụng trong suốt trận thi đấu để tìm kiếm thông tin
• Không được phép có bất kỳ hỗ trợ nào từ bên ngoài
• Người tranh biện phải có khả năng đưa ra nguồn cho dẫn chứng
• Người tranh biện phải nói sự thật
• Người tranh biện phải làm việc theo nhóm

Mục đích:
Phương pháp tranh biện yêu cầu học viên sẽ phải làm việc với nhau, nghiên cứu, tìm hiểu thông tin 
từ đó đưa ra các dẫn chứng, lý lẽ thuyết phục bảo vệ cho các luận điểm, tuyên bố của bên mà mình 
tham gia. Không chỉ có vậy, các thông tin được đưa ra trong vòng tranh biện đều phải là thông tin 
có thật và chính xác, vì vậy, học viên sẽ được tăng cường thêm vốn kiến thức không chỉ xoay quanh 
vấn đề đang được đưa ra mà ngay cả các chủ đề liên quan.

Bên cạnh đó, với nguyên tắc mọi người đều có quyền nêu ra quan điểm, đặt câu hỏi, phản biện 
và bảo vệ ý kiến, tranh biện giúp kết nối các học viên với nhau, và ngay cả với tập huấn viên, từ 
đó khuyến khích các cuộc thảo luận trong hòa bình chứ không phải là các cuộc đối đầu mang tính 
chỉ trích, trách móc.

Ngoài ra, tranh biện còn giúp học viên đứng ở các quan điểm khác nhau và hiểu được những lý do 
vì sao các bên lại cư xử và thực hiện các hoạt động như vậy trên thực tế. Từ đó có những góc nhìn 
đa chiều và những giải pháp hữu hiệu cho từng đối tượng.
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Thời lượng: 
Tùy vào số lượng học viên tham dự cũng như loại hình tranh biện và số lượng vấn đề được mang 
ra tranh biện. Thường phương pháp này sẽ cần ít nhất 45 phút – 1 tiếng cho mỗi cuộc tranh biện.

Số lượng người tham gia: 
Tùy thuộc vào mô hình tranh biện. Mô hình phổ biến thường được sử dụng là Karl Popper có 2 đội 
tranh biện, mỗi đội 3 thành viên chính thức.

Địa điểm tổ chức gợi ý: Trong phòng học

Cách thức:
Có nhiều mô hình tranh biện khác nhau, tập huấn viên có thể lựa chọn sao cho phù hợp với mục 
đích mình mong muốn học viên thu nhận được sau buổi tranh biện cũng như tùy vào vấn đề tập 
huấn viên đưa ra.

Tập huấn viên có thể tham khảo một số mô hình tranh biện phổ biến được sử dụng tại các trường 
trung học, cao đẳng và đại học tại các nước châu Âu, Mỹ và một số nước phát triển trong khu vực 
Châu Á cũng như tại các cuộc thi tranh biện quốc tế như Karl Popper Debate, Parliamentary Debate, 
Lincoln-Douglas Debate (L-D)

Ưu điểm:
• Hỗ trợ học viên phát triển các kỹ năng về tổng hợp thông tin, thuyết trình, tư duy phản biện
• Học viên sẽ biết cách lắng nghe tích cực và tiếp nhận quan điểm của phía khác, trân trọng 
tri thức
• Kích thích và khơi dậy trí tò mò của người học

Nhược điểm:
• Luật khó hiểu nên sẽ mất thời gian giải thích cho học viên
• Nếu học viên không tập trung và chú tâm nghiên cứu vấn đề sẽ dẫn đến buổi tranh biện hời 
hợt và không sâu sắc.
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Kiểm toán nước 
Kiểm toán là một công cụ mạnh để giúp bài giảng gần với 
thực tế đời sống và kiếm chứng kiến thức. Khi sử dụng phương 
pháp này, giảng viên sẽ mời người học tham gia vào một 
quá trình đo lường thực tế lượng nước mà họ sử dụng, có thể 
tại gia đình, cơ quan hoặc trường học. 

Dưới đây là mẫu bài tập kiểm toán tại gia đình, tuy nhiên tập 
huấn viên có thể thay đổi địa điểm thực hiện kiểm toán cho 
phù hợp với bài giảng cụ thể.

Kiểm toán nước tại hộ gia đình 
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

• Thu thập thông tin: để phát triển hoạt động này có thể yêu 
cầu học sinh lập một danh mục sử dụng nước hàng ngày 
trong hộ gia đình, liệt kê theo từng phòng và các vật dụng 
trong nhà để tìm ra bao nhiêu nước được sử dụng, ở đâu và 
làm thế nào để bảo tồn nước. Danh sách có thể bao gồm 
việc tắm, đánh răng, giặt quần áo và rửa bát đĩa, xả nước 
vệ sinh... Nó cũng có thể bao gồm những hình thức sử dụng 
nước gián tiếp qua “nước ảo”, “dấu chân nước” (trong nước 
uống đóng chai, thực phẩm, quy trình sản xuất).
• Thực hiện kiểm toán: yêu cầu học viên làm bài tập kiểm 
toán tại nhà (có thể trước buổi học, hoặc giữa 2 buổi học liên 
tiếp). Một số ví dụ bài tập kiểm toán: đo lượng nước chảy từ 
vòi nhà mình trong 1 phút, kiểm tra dung tích máy giặt, bồn 
cầu, bồn tắm…, kiểm tra hóa đơn tiền nước những tháng gần 
nhất của gia đình, kiểm tra các điểm có nguy cơ rò rỉ nước 
trong gia đình…
• So sánh và chia sẻ dữ liệu: tổ chức một cuộc thảo luận trên 
lớp để so sánh dữ liệu. Tập huấn viên đặt ra các câu hỏi để 
dẫn dắt các phần của học viên: nước có đang được sử dụng 
một cách có trách nhiệm tại nhà không? Nước có đang bị 
rò rỉ ở đâu? Trong nhà có đang sử dụng thiết bị cũ và tốn 
nước không? Bạn có tin là tiết kiệm nước cũng là tiết kiệm tiền 
không? Những hậu quả đằng sau của việc sử dụng nước vô 
trách nhiệm đối với môi trường và xã hội là gì? Lập kế hoạch 
cho những loại biện pháp để giảm tiêu thụ nước?
• Kế hoạch hành động: mục đích cuối cùng của hoạt động là 
đưa ra các hành động học viên sẽ thực hiện để giảm lượng 
nước sử dụng/thất thoát trong gia đình. Học viên có thể so 
sánh lượng nước sử dụng trên hóa đơn tiền nước của 2 tháng 
liên tiếp để kiểm tra sự khác biệt sau khi áp dụng các biện 
pháp tiết kiệm nước.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Có thể đo sự thành công của phương pháp này về tiết kiệm 
nước bằng các kết quả sau: 

Các mục tiêu thông tin: học viên biết về lãng phí nước có 
chủ ý và không có chủ ý trong gia đình của họ; hiểu sự 
khác biệt trong sử dụng nước trên khắp thế giới và phát 
triển một tư duy phê phán về sự bất bình đẳng trong tiếp 
cận nước giữa các nước phát triển, đang phát triển và kém 
phát triển.
Các mục tiêu hành động: 1) học viên kiểm tra các thiết bị 
gia dụng, để kiểm tra đồng hồ nước và hóa đơn để theo 
dõi việc sử dụng nước trung bình của gia đình họ và so 
sánh hàng tháng; 2) học viên chuyển sang các thói quen 
tiết kiệm nước và thúc đẩy những người khác sử dụng nước 
một cách có trách nhiệm hơn. 

Các phương pháp khác có thể sử dụng điều phối tập huấn hiệu quả như:  World Café – Cà 
Phê Thế Giới, Phương pháp NRT (Nominal Group Technique), Đàm phán bàn tròn, Ưu tiên 
nhanh – Fast prioritization... có thể tham khảo trong tài liệu “Lối sống sinh thái – Tài liệu 
hướng dẫn dành cho tập huấn viên” do Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi 
trường (C&E) biên soạn và xuất bản dưới sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung – Văn 
phòng Đông Nam Á (07/2016).



PHẦN

03
Gợi ý chương trình 

lồng ghép
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Trong tài liệu này, chúng tôi xin phép được giới thiệu một số chương trình gợi ý đi kèm với những ví dụ 
về phương pháp tổ chức để các giáo viên, tập huấn viên tham khảo.

MẪU 1: XÂY DỰNG BÀI HỌC TRONG TẬP HUẤN

Khi xây dựng một chương trình tập huấn, bạn có thể sử dụng kết hợp rất nhiều phương pháp, nội 
dung để lồng ghép chủ đề một cách hiệu quả. Sau khi đã xác định được mục tiêu bài học và nhóm 
đối tượng, điều tiếp theo tập huấn viên cần làm là xây dựng và lên kế hoạch tổ chức cho bài giảng 
tập huấn. Nội dung của một bài giảng cần quan tâm đến 5 yếu tố quan trọng sau đây:

• Mục tiêu bài học
• Nội dung bài học
• Phương pháp tiếp cận
• Tài liệu giảng dạy
• Cách thức đánh giá bài giảng

Ngoài các yếu tố trên, kế hoạch tổ chức buổi tập huấn cần có thêm các thông tin cụ thể như: Thời 
gian tổ chức, thời lượng bài học diễn ra, địa điểm, … 

Để bạn đọc hình dung rõ hơn, chúng tôi xin phép được giới thiệu 1 mẫu kế hoạch sơ lược dựa theo 
bản mẫu của tài liệu “Training for Trainer: Training Fundamentals” của UN ESCAP (2001)

NGƯỜI GIẢNG DẠY: 
Nguyễn Văn A

NGÀY: 
20/4/20XX

THỜI GIAN:
8:30 – 10:00 (Sáng)

HỌC PHẦN:
Lồng ghép kiến thức 
về tiêu thụ nước bền 
vững trong bài giảng 
cho sinh viên

CHỦ ĐỀ:
Nước ngọt hiện nay đang rất khan hiếm. 

ĐỊA ĐIỂM:
Hội trường X, Đại 
học Y

MỤC TIÊU BÀI HỌC
Truyền tải thông điệp: “Nước sử dụng được hiện nay đang rất hiếm”
Đưa 1 số mẹo sống xanh để tiết kiệm nước trong đời sống để sinh viên áp dụng

NỘI DUNG THỜI 
LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP
GIẢNG DẠY

TÀI LIỆU/ THIẾT BỊ 
HỖ TRỢ

Giới thiệu: 
Giới thiệu về chủ đề 
buổi học. 

10 phút
Trong đó: 
2 phút phổ 
biến luật 
chơi và chia 
nhóm.
3 phút để 
các đội thực 
hiện
5 phút tổng 
kết và chữa 
bài.

Trò chơi: Ghép từ với số
Tập huấn viên chia lớp thành 2 
hoặc 4 nhóm để thi đấu với nhau. 
Nhiệm vụ của mỗi nhóm sẽ là ghép 
các từ khóa trong hộp A với các 
con số cho trước trong hộp B để 
thành các “fact-thông tin thực tế” về 
nước.
Đội nào ghép được nhiều nhất sẽ là 
đội chiến thắng

2 – 4 bộ trò chơi 
(tùy theo số lượng 
nhóm). Mỗi bộ gồm 
1 hộp đựng các từ 
khóa về nước, 1 hộp 
đựng các con số 
tương ứng với thực 
trạng của nước.
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Nội dung chính:
Phần 1: Thực trạng 
khan hiếm nước hiện 
nay

5 phút Hoạt động trải nghiệm: 
Chiếu clip về thực trạng nước: “WA-
TER our most precious resource”

Máy chiếu, màn 
chiếu.
Phụ đề tiếng Việt 
cho clip (nếu cần)

10 phút Khái quát bài học:
Đặt ra các câu hỏi liên quan đến 
clip cho học viên:.
- Bạn nhìn thấy điều gì? 
(Gợi ý học viên nói về các con số về 
nước đang thực sự có)
- Bạn cảm thấy như thế nào? 
- Tại sao lại dẫn đến tình trạng đó? 
(Gợi ý học viên nói về các nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm và 
khan hiếm nước)
- Chúng ta có thể làm gì? 

 Tổng kết lại vấn đề

Giấy A0, bút dạ để 
tổng kết câu trả lời 
học viên

5 phút Đưa ra bài giảng cụ thể hơn về thực 
trạng nước hiện nay (Các hình ảnh, 
con số gây shock. Cố gắng đưa ra 
các hình ảnh, con số tại địa phương 
để tạo sự gần gũi với học viên).

Máy chiếu, màn 
chiếu, slide bài 
giảng

Nghỉ giải lao 15 phút

Nội dung chính:
Phần 2: Các cách 
thức để tiết kiệm nước 
trong đời sống

15 phút Hoạt động nhóm: 
Chia học viên thành 2 nhóm.
Đưa mỗi nhóm hình vẽ 1 ngôi nhà 
gồm các căn phòng như phòng 
tắm, nhà bếp, khu giặt là, vườn,…
Nhiệm vụ của mỗi nhóm là suy nghĩ 
xem mình có thể làm gì trong ngôi 
nhà đó để tiết kiệm nước.

Tranh vẽ mô hình 
ngôi nhà.
Bút, giấy A4 cắt nhỏ 
1 mặt để viết mẹo 
sống xanh
Hồ dán

5 phút Chia sẻ: Mỗi nhóm chia sẻ lại kết 
quả thảo luận

Tổng kết 10 phút Tổng kết: lại các cách để tiết kiệm 
nước trong cuộc sống (bổ sung dựa 
trên chia sẻ của học viên)

Giấy A0, bút dạ

5 phút Mời học viên tham gia hoạt động 
kiểm toán nước tại nhà. Các học 
viên sẽ áp dụng các mẹo sống xanh 
trong nhà trong vòng 1 tháng để 
theo dõi hóa đơn nước

Phiếu kiểm toán 
nước

Dự trù thời gian 10 phút
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MẪU 2: THỰC ĐỊA/THỰC HÀNH

Thời lượng: 2 tiếng
Trong mỗi một khóa tập huấn nên có ít nhất một buổi đi thực tế, tham quan các mô hình, cá nhân 
đang thực hành bền vững. Đây là những mô hình, cá nhân đã áp dụng các phương pháp sống bền 
vững vào trong các hoạt động hay những địa điểm phù hợp có thể tác động đến quá trình thay đổi 
hành vi và nhận thức của các học viên.

Khi tổ chức hoạt động thực tế, tập huấn viên cần chú ý những tính chất sau để xây dựng kế hoạch 
thực hành hợp lý:

• Lựa chọn các mô hình thực tế, hành động đơn giản, dễ làm và phù hợp với hoàn cảnh của 
người tham gia.
• Đảm bảo người tham gia hiểu rõ hoạt động của mô hình đang đến thăm hay hành động, hành 
vi sắp làm.
• Cố gắng tổ chức sao cho người tham gia được trực tiếp làm hành động chứ không chỉ đơn 
thuần là nghe giới thiệu.
• Kích thích người tham gia đặt thêm những câu hỏi để hiểu sâu hơn về hành động thực tế đó.

Thăm quan mô hình xử lý nước của Chi nhánh SEAPRODEX Hải Phòng (chi nhánh thuộc Tổng Công 
ty Thủy Sản Việt Nam)

STT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THỜI 
LƯỢNG

1 Phổ biến kế 
hoạch và hoạt 
động của buổi 
tham quan

- Thông báo lại lịch trình 
- Chia các nhóm chuẩn bị cho hoạt động sau khi kết 
thúc phần tham quan. 
- Giải thích luật của trò chơi nhỏ lồng ghép trong buổi 
tham quan: thu thập các thông tin và trả lời các câu 
hỏi theo phiếu thông tin mà tập huấn viên cung cấp

20 phút

2 Tham quan Giao lưu và thăm quan những khu vực thuộc cơ sở sản 
xuất thủy sản tại Chi nhánh SEAPRODEX Hải Phòng 
như khu vực văn phòng, khu vực cầu cảng, các phân 
xưởng sản xuất xuất khẩu và nội địa, khu vực xử lý 
nước thải. Trong quá trình tham quan, học viên sẽ tìm 
hiểu về việc sử dụng nước trong quá trình sản xuất các 
sản phẩm, lượng nước dùng hàng ngày để vận hành 
quy trình làm ra sản phẩm, nước thải và cách xử lý 
trước khi mang ra môi trường

60 phút

3 Tổng kết Các nhóm nộp phần thu thập của mình
Tập huấn viên tổng hợp thông tin, kiểm tra câu trả lời 
và giải thích một số thông tin khó. Có thể nhờ chuyên 
gia góp ý cho các kiến thức chuyên môn
Kết thúc, học viên đưa ra suy nghĩ của mình sau buổi 
thực địa.

40p
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Đánh giá tập huấn và tham quan thực địa
Một trong những bước quan trọng của việc xây dựng kế hoạch tập huấn, lồng ghép kiến thức đó là 
tổng kết đánh giá. Liệu chúng ta đã thực sự đạt được mục đích của hoạt động giáo dục này chưa? 
Liệu kiến thức chúng ta đưa có đúng với mong muốn, nhu cầu của người học không? Liệu hướng 
tiếp cận, giải quyết vấn đề của chúng ta đã hiệu quả chưa? … Tất cả các câu hỏi trên đều có thể 
trả lời được khi chúng ta có một phương pháp đánh giá phù hợp. Một trong những biện pháp đánh 
giá thường được sử dụng đó là xây dựng bản khảo sát.

Chúng ta hay quay lại với mục tiêu bài học đã đặt ra từ ban đầu. Dựa vào kết quả thực tế và mục 
tiêu chúng ta mong đợi, chúng ta sẽ biết được tập huấn của chúng ta có thành công hay không, còn 
điều gì cần bổ sung, điều gì nên phát huy, điều gì cần phải thay đổi. 

Bạn đọc có thể tham khảo 4 mức đánh giá tập huấn của Kirk Patrick (Kirk Patrick, 1994), bao gồm:

MỨC 1: THÁI ĐỘ

Chúng ta hãy quan sát thái độ và sự tham gia của sinh viên trước, trong và sau buổi tập huấn. Họ có 
yêu thích buổi tập huấn không? Họ có tham gia vào các hoạt động không hay chỉ ngồi lắng nghe?

Các cách thức gợi ý để đánh giá: 
- Các câu hỏi ngắn về cảm nghĩ học viên sau chương trình (nội dung, cách thức, tổng quát,…)
- Bản khảo sát ngắn sau mỗi chương trình.

MỨC 2: KIẾN THỨC THU NHẬN 

Học viên thu nhận được kiến thức gì? Họ có học thêm được gì không? Các kiến thức này họ có thấy 
hữu dụng không?

Các cách thức gợi ý để đánh giá: 
• Làm bài kiểm tra bằng khảo sát kiến thức trước và sau chương trình.
• Lập danh sách tổng hợp kiến thức các bạn đã học được sau chương trình.
• Kiểm tra bằng cách trò chuyện, đặt câu hỏi sau chương trình.

MỨC 3: HÀNH VI

Học viên sẽ áp dụng kiến thức và kĩ năng mới như thế nào? Họ có thay đổi được hành vi của mình 
hoặc nhắc nhở/ lan tỏa cộng đồng quanh mình không?

Các cách thức gợi ý để đánh giá: 
Đánh giá sau 3 – 6 tháng sau buổi tập huấn bằng kiểm tra kĩ năng, làm bản khảo sát, phỏng vấn, 
kiểm tra kiến thức
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MỨC 4: KẾT QUẢ 

Ở mức này, các bạn cần xác định được tác động của khóa tập huấn, ở cả phạm vi ngắn hạn và 
dài hạn. 

Các cách thức gợi ý để đánh giá: 
Phỏng vấn: đánh giá học viên, cộng đồng liên quan để đánh giá tác động ngắn hạn và dùng khảo 
sát và phân tích dữ liệu để xác định tác động dài hạn. Thời gian đánh giá có thể kéo dài một vài 
năm cho đến nhiều năm, tùy thuộc vào khả năng của giảng viên.
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VẼ TRANH

Vẽ tranh là phương pháp được sử dụng rất nhiều trong tập huấn nhằm mục đích cung cấp thông tin, 
xác định được những thông điệp/vấn đề mà người tham gia muốn chia sẻ, thay đổi thái độ, hay 
cách nhìn nhận một vấn đề liên quan.
Mỗi sinh viên có thể có những trải nghiệm khác nhau liên quan vấn đề nguồn nước, hay cảm hứng 
khác nhau đối với các vấn đề về nước. Giảng viên có thể sử dụng những bước sau để thực hiện 
phương pháp này: Tạo cảm hứng vẽ tranh; vẽ tranh về hiện trạng (kèm theo phân tích); vẽ tranh 
về tương lai mong muốn (kèm theo phân tích); vẽ tranh về những hành động của giới trẻ (kèm theo 
phân tích); phân tích những điểm khác biệt cần phát triển; lập kế hoạch hành động.
Những thông tin liên quan: Tầm quan trọng của nước, nước ảo, khan hiểm nước sinh hoạt, đi thị 
hóa, ô nhiễm, bức tranh về nước ngọt toàn cầu, nguồn nước Việt Nam,…sẽ giúp giảng viên cũng 
cố, chia sẻ thêm kiến thức cho sinh viên trong quá trình thực hiện phương pháp này.

Một tác phẩm vẽ tranh của sinh viên Đại học Huế (Ảnh: CTV Môi trường Việt Nam)

Chuẩn bị:
- Giấy vẽ
- Màu vẽ
- Bút chì/màu
- Âm nhạc (nhạc nhẹ nhàng)
- Nội dung giao bài tập/những lời hướng dẫn sử dụng cho hoạt động



50

Quá trình thực hiện:
a. Tạo cảm hứng
Giảng viên có thể đặt câu hỏi để sinh viên suy nghĩ và thể hiện bằng hình thức vẽ tranh. Ví dụ:

- Các bạn dùng những dụng cụ này để thể hiện cảm xúc của mình về vấn đề “Sử dụng nước 
sinh hoạt tại địa phương” bằng hình vẽ.
- Các bạn hãy chọn một hình ảnh tiêu biểu nhất cho hiện trạng vấn đề “Nguồn nước mặt của 
Việt Nam” và vẽ nó lên tờ giấy này.
- Bây giờ các bạn hãy tái hiện tình trạng ô nhiễm nguồn nước lên tờ giấy này.
- Các bạn hãy vẽ lên bức tranh về hoạt động của giới trẻ trong bảo vệ nguồn nước.

b. Vẽ tranh
Giảng viên mời sinh viên tự tìm cho mình một chỗ thoải mái nhất để vẽ tranh. Trong quá trình sáng 
tác tranh, giảng viên không được: can thiệp vào quá trình vẽ, cắt ngang quá trình thực hiện, tạo 
tiếng ồn, cung cấp lại thông tin,…
Để tăng cảm hứng sáng tác, giảng viên có thể sử dụng âm nhạc nhẹ nhàng. Ngoài ra, giảng viên 
lưu ý thêm các vấn đề: tiếng ồn, ánh sáng, thời gian thực hiện,…

c. Phân tích
Giảng viên mời cá nhân/nhóm thuyết minh về tác phẩm của mình với những câu hỏi gợi ý như sau: 
vẽ gì?, ý nghĩa gì?, cảm xúc/suy nghĩ/quan điểm gì? Bên cạnh giảng viên đặt các câu hỏi, các 
sinh viên khác có thể đặt thêm câu hỏi, những suy nghĩ mà mình quan tâm.
Kết quả từ hoạt động vẽ tranh có thể xuất hiện những hiện trạng vấn đề khác nhau từ cảm nhận của 
sinh viên. Có sinh viên thể hiện nguồn nước ngầm ở vùng này dồi dào và người dân sử dụng thoải 
mái; cũng có thể sinh viên khác thể hiện những sáng kiến sử dụng hợp lý nguồn nước ngầm do tình 
trạng khan hiếm diễn ra ở đây. Giảng viên cần phân tích những khía cạnh khác biệt để giúp huy 
động giải pháp hữu ích của sinh viên. 

d. Lập kế hoạch hành động/áp dụng
Trong bước này, giảng viên sẽ hướng dẫn để giúp sinh viên xác định những việc cần làm để có 
thể đưa tình trạng hiện tại (tốt/hoặc không tốt) đến một tương lai mong muốn. Sinh viên cần lập kế 
hoạch cho những việc đó.
Việc lập kế hoạch hành động cần đơn giản và dễ thực hiện ở mức độ cá nhân. Ví dụ, sinh viên làm 
gì để có thể sử dụng hợp lý nguồn nước tại trường học? Tổ chức một cuộc thi sáng kiến sử dụng hợp 
lý nguồn nước tại cộng đồng A? Những kế hoạch càng đơn giản, dễ áp dụng sẽ mang lại hiệu quả 
cao trong việc lan tỏa và thay đổi hành vi. 
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NHÓM NHỎ

Phương pháp nhóm nhỏ thường được sử dụng để phân tích và rút ra bài học từ các vấn đề liên quan 
hay từ những phương pháp lớn khác như nghiên cứu tính huống hay kể chuyện,…Quy mô một nhóm 
nhỏ từ ba đến bảy người. 

Thảo luận Nhóm nhỏ tại trường Đại học Khoa học Huế (Ảnh: Nhóm CTV Môi trường Việt Nam)
Chuẩn bị:

- Giấy A3/hoặc A2, A1, A0
- Bút màu: đỏ/xanh/đen
- Thẻ màu
- Keo dán giấy
- Vật tư khác

Quá trình thực hiện:
a. Giao nhiệm vụ và chia nhóm
Giảng viên cung cấp đề bài để sinh viên thực hiện. Các chủ đề có thể đưa ra như: Hiện trạng sử 
dụng nguồn nước ngầm tại Việt Nam như thế nào?, Nguyên nhân ô nhiễm nước mặt là gì? Sinh viên 
có những hành động nào cải thiện nguồn nước sông Tô Lịch?,…
Sau khi cung cấp chủ đề thảo luận, giảng viên sẽ tiến hành chia nhóm. Dưới đây là một số cách 
chia nhóm:

- Chia theo nguồn nước: giảng viên có thể hỏi sinh viên biết những nguồn nước nào? (nước 
mưa, nước ngầm, nước suối,…) Sau đó, giảng viên có thể yêu cầu sinh viên hứng thú với 
nhóm nước nào thì về nhóm đó. Hoặc sinh viên sẽ đếm theo thứ tự các nguồn nước và về đúng 
với nguồn nước đó.
- Chia theo tháng sinh: giảng viên có thể yêu cầu sinh viên tập hợp thành 04 nhóm theo các 
tháng: nhóm 1 từ tháng 1 đến tháng 3, nhóm 2 từ tháng 4 đến tháng 6, nhóm 3 từ tháng 7 
đến tháng 9 và nhóm 4 từ tháng 10 đến tháng 12. 
- Chia theo vị trí ngồi: giảng viên yêu cầu những người ngồi cạnh nhau tạo thành một nhóm.
- Chia theo đếm số thứ tự: giảng viên yêu cầu sinh viên đếm số thứ tự từ 1 đến n (tùy theo quy 
mô mà n có thể là 4, 5, 6,…). Sau đó những sinh viên cùng số thì vào một nhóm. 
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b. Điều hành nhóm làm việc
Giảng viên cần quan sát diễn biến làm việc của các nhóm để có những điều chỉnh và hỗ trợ kịp thời 
như: giải thích kết quả cần đạt được, giải đáp những câu hỏi cho thành viên trong nhóm, nhắc nhở 
thời gian, giao thêm việc cho những nhóm hoàn thành sớm hơn dự kiến,…
Trong quá trình điều hành nhóm nhỏ làm việc thì giảng viên cần có những lưu ý:

- Thúc đẩy tất cả các thành viên trong nhóm đều tham gia tích cực
- Giải đáp kịp thời các thắc mắc của nhóm
- Đảm bảo các nhóm thực hiện đúng, đủ yêu cầu đưa ra
- Không can thiệp sâu và quá trình thực hiện của nhóm

Sau khi các nhóm đã hoàn thành xong nhiệm vụ, giảng viên sẽ hướng dẫn các nhóm trình bày kết 
quả. Dưới đây là một số cách để giảng viên tham khảo:

- Một nhóm báo cáo, các nhóm khác bổ sung
- Các nhóm lần lượt báo cáo
- Họp chợ: giảng viên yêu cầu các nhóm dán kết quả lên tường và cử một đại diện đứng 
ngay tại đó sẵn sang giải thích cho những nhóm khác, những người còn lại đi vòng quanh 
và đọc kết quả từng nhóm, đặt câu hỏi làm rõ hoặc có ý kiến về những điều nên thay đổi. 
- Quả bóng tuyết: các nhóm chuyển kết quả thảo luận cho nhau và bàn bạc ghi bổ sung các 
ý kiến xuống dưới. 
- Biểu diễn kết quả: giảng viên yêu cầu các nhóm biểu diễn kết quả của nhóm bằng một hình 
thức sáng tạo như: diễn kịch, sáng tác một biểu tượng, vẽ một bức tranh,…
- Hùng biện: các nhóm tham gia cuộc thi hùng biện bảo vệ quan điểm của nhóm mình và 
giao lưu chất vấn nhóm khác. 

c. Phân tích kết quả làm việc
Trong phần này, giảng viên có thể:

- Làm rõ các ý kiến còn chung chung
- Đặt câu hỏi để cả lớp thảo luận thêm khi có những ý kiến trái ngược hoặc còn gây tranh cãi
- Bổ sung thêm các ý còn thiếu

d. Bài học áp dụng
Trong phần này, giảng viên có thể:

- Đút kết lại những giải pháp có thể áp dụng tại cộng đồng
- Thúc đẩy sinh viên thực hiện những giải pháp nào liên quan bảo vệ nguồn nước
- Tổng hợp những sáng kiến, kinh nghiệm có thể áp dụng





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


