UBND QUẬN HOÀN KIẾM
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN
Số

160 /KH-THĐB

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hoàn Kiếm, ngày 25 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
Về việc thực hiện Chương trình “ Xây dựng Trường học xanh – Vì một Hà
Nội xanh” của trường tiểu học Điện Biên năm 2021 – 2022
Căn cứ Chương trình phối hợp số 01/CTr-BTNMT-BGDĐT ngày 08/05/2019 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường (TNMT) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về công tác bảo vệ môi
trường giai đoạn 2019-2025;
Thực hiện Chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 5609/VP-ĐT ngày 19/6/2019 về
việc triển khai chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường của Bộ TNMT và Bộ
GDĐT; Kế hoạch số 3739/KH-STNMT-SGDĐT ngày 26/5/2021 của Sở TNMT và Sở GDĐT về “
Thực hiện Chương trình “Xây
dựng Trường học xanh – Vì một Hà Nội xanh” trên địa bàn thành phố Hà Nội 2021-2025”;
Thực hiện Công văn số 1291/ UBND – TNMT ngày 9/9/2021 của UBND quận Hoàn
Kiếm về việc tổ chức chương trình “Xây dựng Trường học xanh – Vì một Hà Nội xanh” tại các
trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Thực hiện Kế hoạch số
/ KH-TH.ĐB ngày 05/10/2021 của trường tiểu học Điện Biên
về việc tổ chức chương trình “Xây dựng Trường học xanh – Vì một Hà Nội xanh” của trường
tiểu học Điện Biên năm học 2021-2022

I.

THÔNG TIN CHUNG

1. Tên trường:

Trường tiểu học Điện Biên – Q. Hoàn Kiếm

Cấp học:

Tiểu học

Địa chỉ:

Số 44 Quán Sứ, phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm

Điện thoại:

024 3928000

2. Đại diện Ban giám hiệu trường:
Họ và tên:

Nguyễn Thanh Hà

Điện thoại:

0917358586

Chức vụ:

Phó hiệu trưởng

Email: thanhhant.hk@gmail.com

3. Thông tin người liên hệ hoặc người phụ trách thực hiện:

Họ và tên:

Trương Mỹ Hạnh

Điện thoại:

0868010379

Chức vụ: Tổng phụ trách
Email: truongmyhanh0103@gmail.com

4. Đặc điểm chung của nhà trường:
Số lượng học sinh: 650 học sinh.
Số lượng giáo viên và cán bộ công nhân viên: 40 giáo viên, cán bộ nhân viên.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

II.

1. Chủ đề thực hiện
 Chủ đề không gian xanh
2. Nội dung thực hiện
STT

1

Hình
thức

Kết quả

Minh chứng

(Mô tả, con số
kq)

(Đường link tới hình ảnh, tài liệu liên quan)

Xây dựng quy định,
nội quy và các chính
sách về bảo vệ môi
trường trong trường
học (quản trị)

1.1
- Lồng
ghép
công tác
bảo vệ
môi
trường
trong kế
hoạch
chung
của
trường

- BGH đã phê - Kế hoạch Số 132 /KH-TH.ĐB
duyệt và ban
hành kế hoạch TH. Đi n Bien Ke hoạch truong học xanh.docx
thực hiện
trường học
xanh vào kế
hoạch chung
của năm học
2021-2022

Xây
dựng các
quy
định/chỉ
dẫn
cụ
thể
về

- Nhóm thực
hiện lên bảng
quy định và
kế hoạch các
bước triển
khai

1.2

- Tập huấn triển khai đến 100% giáo viên, học sinh nhà trường

Comment [LiveLearn1]: Đây là các
tin bài về tập huấn GV và HS, nội dung
này là dẫn chứng cho mục 3.2, 3.3.
http://thdienbien.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-tieu-hoc-dien-bien-to-chuc-buoi-tuyen-truyen
Mục 1.2 cần cung cấp dẫn chứng về
dung.html?preview=1
quy định, hướng dẫn cụ thể của
trường về bảo vệ môi trường như nào
http://thdienbien.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giao-vien-truong-tieu-hoc-dien-bien-tham-gia-khoa-h
(ví dụ, quy định/hướng dẫn thực hiện
không rác thải nhựa, quy định/hướng
dẫn về tiết kiệm điện…)

bảo
vệ
môi
trường

1.3
- Thành
lập các
đội/nhóm
nòng cốt
tham gia
thực hiện
chương
trình

- Nhóm lập
nên 3 giáo
viên cốt cán,
cùng 10 bạn
học sinh nòng
cốt theo sát
chương trình

- Có hình
thức
giám sát,
khen
thưởng
giáo viên,
CBCNV,
học sinh
tích cực
tham gia
các hoạt
động bảo
vệ môi
trường

- BGH, BTN - 100% giáo viên, chi đội các lớp, học sinh tham gia đầy đủ
có hình thức
đánh giá ghi - Có /20 lớp đạt loại xuất sắc:
nhận sự đóng
góp
cho - Có /20 lớp đạt loại tốt:
chương trình

1.4

2

truc-t.html?preview=1

- 100% đội ngũ giáo viên, học sinh cốt cán nắm bắt tốt và rất nhiệt tình tham gia vào chương trình khô
xanh

Comment [LiveLearn2]: Trường
nên bổ sung cụ thể học sinh lớp nào,
nhiệm vụ của nhóm nòng cốt là gì, kết
quả sự tham gia của nhóm nòng cốt ra
sao.

Thực hiện các giải pháp
theo dõi và cải thiện
chất lượng môi trường

2.1
- Theo
dõi, cập
nhật
thông tin
về tình
trạng môi
trường tại
trường
học cho
giáo viên,

- Các lớp
đăng tải các
video, hình
ảnh các bước
thực hiện
chương trình
góc học tập
xanh tại nhà
lên padlet của
trường hoặc

https://padlet.com/truongmyhanh0103/hanhdongvitruonghocxanh
https://padlet.com/truongmyhanh0103/noikhongvoinhuadungmotlan
https://padlet.com/truongmyhanh0103/daisuxanh

CBCNV
nhà
trường,
học sinh
và gia
đình học
sinh
2.2

3

- Có các
giải
pháp/thiết
bị nhằm
cải thiện
chất
lượng
môi
trường
góc học
tập tại
nhà

facebook
riêng

- Học sinh
trình bày
trong các
video thực
hiện chương
trình

https://padlet.com/truongmyhanh0103/hanhdongvitruonghocxanh
https://padlet.com/truongmyhanh0103/noikhongvoinhuadungmotlan
https://padlet.com/truongmyhanh0103/daisuxanh
Comment [LiveLearn3]: Cần nêu rõ
các biện pháp được thực hiện tại đây.
Và nội dung ở đây cần là các giải pháp
do nhà trường đưa ra, được áp dụng
với các lớp, không phải giải pháp cá
nhân của học sinh.

Tổ chức các hoạt động giáo dục và truyền thông môi trường không gian xanh

3.1 Xây dựng
và sử dụng
các tài liệu
giáo dục,
truyền
thông về
môi trường
(ví dụ: sổ
tay, khẩu
hiệu,
áp
phích, bản
tin, phim
ngắn…)

Nhà trường
xây dựng và
đăng tải bài
viết/video
chia sẻ thông
tin và tài liệu
về chủ đề
không gian
xanh tại
website của
trường

http://thdienbien.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-tieu-hoc-dien-bien-to-chuc-buoi-tuyen-truyen
dung.html?preview=1

http://thdienbien.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giao-vien-truong-tieu-hoc-dien-bien-tham-gia-khoa-h
truc-t.html?preview=1

3.2 Bồi dưỡng
chuyên
môn cho
giáo viên,
học sinh về
chủ đề môi
trường

Nhà trường tổ
chức tập huấn
trực tuyến cho
100% giáo
viên, học sinh
về chủ đề
không gian
xanh, góc học
tập xanh và
triển khai
tham dự thi
chương trình”
Đại xứ xanh”.

- Có 40/40 giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường tham gia thi dành kết quả cao

http://thdienbien.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giao-vien-truong-tieu-hoc-dien-bien-tham-gia-khoa-h
truc-t.html?preview=1
- Học sinh tham gia thi đầy đủ với kết quả rất cao 455/455 học sinh tham gia.
https://padlet.com/truongmyhanh0103/daisuxanh
Giải nhất: https://www.facebook.com/372782163567103/posts/1032790320899614/
Giải nhì:
https://www.facebook.com/372782163567103/posts/1032785667566746/
Giải ba:
https://www.facebook.com/372782163567103/posts/1032791107566202/
https://www.facebook.com/372782163567103/posts/1032791107566202/

3.3 Tích
hợp/lồng
ghép nội
dung bảo
vệ
môi
trường vào
các
môn
học chính
khóa

chức
3.4 Tổ
các
hoạt
động ngoại
khóa
về
chủ đề môi
trường
không gian
xanh

Nhà trường
tích hợp/lồng
ghép chủ đề
không gian
xanh trong
môn Tiếng
Việt, Tự
nhiên, xã hội
chính khóa
của HS
GVCN các
lớp tổ chức
buổi sinh hoạt
trực tuyến,
bao gồm các
hoạt động
xem phim,
chơi trò chơi
tìm hiểu về
chủ đề không
gian xanh, rác

http://thdienbien.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoc-sinh-truong-tieu-hoc-dien-bien-hao-hung-voi-ca
hoc.html?preview=1

Comment [LiveLearn4]: Trường
nên mô tả thêm thông tin lồng ghép
trong bài học nào, ở môn học của lớp
mấy
http://thdienbien.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-tieu-hoc-dien-bien-to-chuc-buoi-tuyen-truyen

dung.html?preview=1

Comment [LiveLearn5]: Nhà
http://thdienbien.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoc-sinh-truong-tieu-hoc-dien-bien-hao-hung-tham-g
trường có thể thống kê số buổi sinh
cuoc-th.html
hoạt chủ đề môi trường được tổ chức
không ạ?

http://thdienbien.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoc-sinh-truong-tieu-hoc-dien-bien-tich-cuc-huong-u
cuoc-t.html

http://thdienbien.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoc-sinh-truong-tieu-hoc-dien-bien-huong-ung-ngay
te-kh.html?preview=1

thải tại tất cả
các lớp.

http://thdienbien.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-tieu-hoc-dien-bien-tong-ket-tuan-le-huong-un
qu.html?preview=1&fbclid=IwAR0QgUh9mtZ9gVnMTwjJjJHvfzmxsb57q0XOSThYc3A15zP5v7wfU

http://thdienbien.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoc-sinh-truong-tieu-hoc-dien-bien-huong-ung-tuankho.html

3.5 - Có câu
lạc
bộ/nhóm
nghiên cứu
của học
sinh về môi
trường

- Thành lập
clb Không
gian xanh do
cô Trương
Mỹ Hạnh và
cô Bùi Thu
Trang phụ
trách

- Câu lạc bộ sinh hoạt 6 lần về các nội dung như: cung cấp tài liệu về môi trường cho học sinh, hướng
sinh lên ý tưởng và thực hiện các video dự thi, hướng dẫn cách học sinh lan tỏa đến gia đình và ngư
quanh, trao đổi thông tin hai chiều để kịp thời hướng dẫn học sinh thực hiện tốt các hành động xanh.
https://tailieu.vn/khoa-hoc-tu-nhien/moi-truong/
https://www.youtube.com/watch?v=ha5Wci5CRzU
Comment [LiveLearn6]: Trường

https://tailieu.vn/doc/nang-cao-nhan-thuc-ve-moi-truong-2477070.html
nên nêu rõ hơn hoạt động của CLB là
https://www.youtube.com/watch?v=3BUE3PEl_qM
https://vietchem.com.vn/tin-tuc/tac-hai-cua-rac-thai-nhua.html

gì, có bao nhiêu học sinh tham gia, đã
sinh hoạt được bao nhiêu buổi, về các
nội dung gì, tác động tới học sinh như
nào.

https://anphatholdings.com/hoat-dong-moi-truong/rac-thai-nhua-la-gi-o-nhiem-trang-la-gi-tac-hai-cua-r
nhua.html

4

Xây dựng thói quen và
thực hành bảo vệ môi
trường của học sinh và
cộng đồng xung quanh

4.1 - Học sinh
thực hiện
các thực
hành xanh
tại tại nhà

- Hoạt động
https://padlet.com/truongmyhanh0103/daisuxanh
thực hành chủ
đề: “Góc học https://padlet.com/truongmyhanh0103/hanhdongvitruonghocxanh
tập xanh” đã
được thực
hiện tại 20/20
lớp học. Đã
có 650 học
sinh tham gia
và thực hiện
650 hành

động xanh,
650 góc học
tập xanh

sáng
4.2 Có
kiến
của
học sinh về
bảo vệ môi
trường

4.3 Tham gia
các
hoạt
động bảo
vệ
môi
trường tại
địa phương

- Học sinh http://thdienbien.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoc-sinh-khoi-2-truong-tieu-hoc-dien-bien-hanh-don
viết
sáng vi-.html?preview=1
kiến,
kiến
nghị thực tế
trên chính các
padlet và fb
riêng của lớp
mình
Comment [LiveLearn7]: Sáng kiến

Học
sinh
thực
hiện
trồng
cây
xanh, tái chế
rác thải trồng
cây xanh tại
gia đình.

https://padlet.com/truongmyhanh0103/hanhdongvitruonghocxanh

III. ĐÁNH GIÁ, RÖT KINH NGHIỆM
1. Trong quá trình thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, nhà trường đã
có những thuận lợi và/hoặc những khó khăn nào? (Gợi ý: Các thuận lợi,
khó khăn về chuyên môn, nhân lực, thiết bị, kinh phí, sự ủng hộ của phụ huynh
và học sinh…)
a. Một số thuận lợi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, phòng Tài nguyên Môi trường
quận Hoàn Kiếm rất quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các trường tham gia
chương trình, đội ngũ cốt cán tập huấn chương trình rất nhiệt tình, năng động, tâm
huyết và có trình độ chuyên môn cao.
- Chương trình mang ý nghĩa rất thiết thực trong việc giáo dục về bảo vệ môi
trường.
- Về cơ bản, chương trình được sự ủng hộ của GV, PH và HS trong toàn trường.

cần được mô tả rõ là sáng kiến gì, đã
được học sinh áp dụng như nào hay
còn là ý tưởng. Lưu ý sáng kiến cần
thiết thực, có tính mới, nếu chưa
được thực hiện cần là sáng kiến khả
thi.

Comment [LiveLearn8]: Đây là
hoạt động thuộc mục 4.1 – thực hành
của học sinh tại nhà

b. Một số khó khăn khi triển khai chương trình:
- HS nhà trường còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh các cháu chưa được sát
sao nhắc nhở
- Việc thực hiện online gặp nhiều vất vả, khó khăn khi thực hiện vì điều kiện thực
tế của học sinh còn kém
- HS đang trong thời gian học trực tuyến, chương trình các môn hiện nay cũng
đang phải giảm tải để đảm bảo sức khoẻ cho HS.
- Tổ chức hoạt động thực tế tại cộng đồng hoặc nhà trường khó khăn vì học sinh
trong thời gian vừa qua thực hiện giãn cách xã hội.
- Có quá nhiều cuộc thi trực tuyến, trong khi học sinh đang phải học online rất mệt
mỏi.
2. Nhà trường đã rút ra kinh nghiệm gì và có đề xuất gì để thực hiện các hoạt
động xây dựng trường học xanh hiệu quả hơn trong thời gian tới?
a. Rút ra kinh nghiệm:
- Thực hiện triển khai tập huấn đồng bộ từ giáo viên, học sinh đến phụ huynh học
sinh để chương trình triển khai đạt kết quả tốt hơn
- Thực hiện trực tiếp tại lớp kèm theo các chương trình trải nghiệm thực tế sẽ giúp
học sinh nắm bắt ý nghĩa chương trình toàn diện hơn.
- Việc triển khai thường xuyên, thời gian thực hiện dài hơn sẽ giúp chương trình
đạt kết quả tối ưu nhất.
b.Đề xuất, kiến nghị:
- Hỗ trợ thêm tài liệu cho bài giảng về 02 chủ đề phân loại rác thải và Không gian
xanh.
- Chậu cây, giống cây trồng phù hợp, thùng rác phân loại,….
- Nên lùi thời gian tổ chức đến khi nào học sinh đi học tập trung hoặc sang HKII
thì sẽ hiệu quả hơn.
- Đề nghị Ban tổ chức hỗ trợ về chương trình, cơ sở vật chất, cung cấp tờ rơi, Pano,
áp phích giới thiệu về chương trình khi HS đi học trở lại

- Tổ chức chương trình truyền thông cho GV và HS toàn trường bởi các chuyên gia
của chương trình dưới hình thức trực quan, hướng dẫn cụ thể về 2 chủ đề về phân
loại rác thải và Không gian xanh
Trên đây là báo cáo thực hiện chương trình Góc học tập xanh, không gian xanh vì
một Hà Nội xanh của trường tiểu học Điện Biên, rất mong nhận được sự đóng góp
ý kiến để nhà trường hoàn thiện chương trình tốt hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng; Các tổ CM;
- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Hà

