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MẪU ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG DỰ ÁN 
 

Cách gửi đề xuất ý tưởng: 

Đơn đề xuất ý tưởng và/hoặc các tài liệu đính kèm đã được điền đầy đủ phải được gửi bằng email tới 

narrowthegap@linvn.org trước 17h30 ngày 03/07/2020, đặt tiêu đề với cấu trúc:  

[RNKC][De xuat y tuong DOT2.2020] Tên NPOs  

(Vd: [RNKC][De xuat y tuong DOT2..2020] LIN Center) 

Thông tin liên hệ 

CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 

Web: Linnarrowthegap.org | Email: narrowthegap.org | SĐT: (+84) 28 7304 6884 (Ext 102) 

Nguyễn Yên Phúc – Điều phối Chương trình 

Email: phucnguyen@linvn.org | SĐT : 0989 650 482 

 

Ngày đề xuất ý tưởng: 03/7/2020 

 

PHẦN 1. THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT 

1. Tên tổ chức: The  Forest Việt Nam 
2. Năm thành lập: 2019 
3. Địa chỉ: Thanh Đa, TP. Hồ Chí Minh 
4. Website của tổ chức (Nếu 

có) 
https://theforestvn.com/ 

5. Đường dẫn trên trang thông 

tin trên 

www.philoinhuan.org  

http://www.philoinhuan.org/to-chuc/the-forest-vietnam 

6. Tầm nhìn của Tổ chức The Forest Việt Nam (TFV) là một tổ chức truyền thông giáo dục 
được thành lập năm 2019 bởi các thanh niên có quan tâm đến sự 
phát triển của xã hội, hướng đến sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển 
bền vững trong cộng đồng tại Việt Nam.  

7. Sứ mệnh/nhiệm vụ của Tổ 

chức 

 

Chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn thông qua 03 trụ cột chính: Xây 
dựng không gian giáo dục khai phóng cho trẻ em Việt Nam (Giáo 
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dục); Xây dựng nền kinh tế vừa đủ dựa vào nông nghiệp (Nông 
nghiệp); Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sự phát triển bền vững 
(Cộng đồng). The Forest Việt Nam tin tưởng vào triết lý “Kết nối 
thân-tâm-trí để thấu hiểu chính mình và không ngừng nuôi 
dưỡng tình yêu thương là tiền đề để mỗi cá nhân phát triển toàn 
diện. Chỉ bằng cách thông qua các cá nhân phát triển toàn diện 
mới xây dựng được một xã hội hoà bình, thịnh vượng.” 

8. Người đại diện tổ chức: Võ Thị Xuân Quyên 
9. Vị trí/Chức danh: Đồng sáng lập 
10. Địa chỉ email: quyen.voxuan@gmail.com 
11. Người đại diện liên hệ: Võ Thị Xuân Quyên 
12.  Vị trí/Chức danh: Điều phối dự án 
13.  Địa chỉ email: quyen.voxuan@gmail.com 
14.  Số điện thoại +84 90 5135 761 

 

PHẦN 2. Ý TƯỞNG ĐỀ XUẤT 

I. THÔNG TIN TỔNG QUAN 

1. Tên ý tưởng: TRƯỜNG RỪNG 
2. Địa bàn thực hiện ý 

tưởng: 
 

Bến Tre 

3. Thời gian triển khai ý 

tưởng: 
Tháng 10/2020 - Tháng 10/2021 

4. Ý tưởng giải quyết các 

vấn đề: 

(Xin vui lòng đánh dấu vào 
các mục tiêu mà dự án 
đang hướng tới/giải quyết. 
Dự án có thể hướng 
tới/giải quyết nhiều mục 
tiêu) 

 
x Mục tiêu 6: Đảm bảo nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh 
x Mục tiêu 12: Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm 
x Mục tiêu 13: Thích ứng biến đổi khí hậu 
x Mục tiêu 14: Bảo vệ sự sống dưới nước 
x Mục tiêu 15: Bảo vệ sự sống trên mặt đất 
 

 

II. NỘI DUNG CHI TIẾT 
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1. Mô tả cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới 

(Cộng đồng bao gồm người hưởng lợi trực tiếp và người hưởng lợi gián tiếp. Ví dụ như: Gia đình của người 
hưởng lợi trực tiếp, người dân sống xung quanh khu vực dự án, chính quyền địa phương, v.v. Cần nêu rõ Họ là 
ai? Số lượng? Độ tuổi? Nơi sinh sống của họ? Tổ chức của bạn có thuộc về cộng đồng này không?) 
 
1.1. Hưởng lợi trực tiếp 

Học sinh trong độ tuổi từ 11-14 (cấp 2, từ 3 trường THCS Mỹ Hoá, Hoàng Lam, Phú Hưng), đang học 
tập và sinh sống tại tỉnh Bến Tre, cụ thể: 

• Ít nhất 1500 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tại 3 trường (500 học sinh/trường) biết kiến thức cơ 
bản về biến đổi khí hậu, các vấn đề môi trường, sinh thái tại địa phương; 

• Ít nhất 100 học sinh nòng cốt (30-40 học sinh/trường) được đào tạo và thực hành các giải pháp 
ứng phó với biến đổi khí hậu, có mong muốn tiếp tục đóng góp giảm thiểu tác động của biến 
đổi khí hậu và lan toả thông điệp này trong trường học và gia đình. 

Lý do chọn đối tượng trên: 
• Đây là nhóm đối tượng trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ các mối quan hệ xã hội, bắt đầu 

hình thành mối quan tâm và ý chí về việc thực hành các vấn đề trong xã hội. 
• Lứa tuổi này cũng đã bắt đầu khởi xướng các hoạt động xã hội hướng đến một công dân trách 

nhiệm vì một xã hội phát triển bền vững. 
• Học sinh cấp 2 đồng thời cũng là một thành viên gắn bó với gia đình, góp phần trở thành hạt 

nhân lan tỏa các giá trị bền vững trong trường học, gia đình và cộng đồng. 
1.2. Hưởng lợi gián tiếp 

• Trường học (học sinh, thầy cô) có các thành viên tham gia trực tiếp dự án. 
• Phụ huynh các gia đình có các thành viên tham gia trực tiếp dự án. 
• Thanh viên nhóm, các Cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia vào dự án được tăng kỹ năng, 

có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về chủ đề giáo dục môi trường mà họ quan tâm. 
1.3. Thành viên tổ chức: 03/05 thành viên dự án là những người con sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bến Tre, 
học tập và làm việc tại các trường học này trong nhiều năm qua. Các thành viên có trăn trở và mong 
muốn thực hiện những dự án phát triển cộng đồng. 

 

2. Thách thức và nguyên nhân mà cộng đồng/đối tượng hưởng lợi đang gặp phải 

 

2.1. Thách thức của cộng đồng/đối tượng hưởng lợi là gì? Nguyên nhân nào dẫn tới thách thức đó?  

(Mô tả thách thức mà cộng đồng đang gặp phải. Nêu các nguyên nhân chính dẫn đến thách thức này. 
Thách thức này gây hậu quả như thế nào, tại sao cần giải quyết? Nếu không giải quyết sẽ dẫn đến hậu 
quả gì?) 

 

2.1.1. Thách  thức 

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu,  trong đó đặc 
biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tác động của Biến đổi khí hậu đã có những ảnh 
hưởng được ghi nhận, điển hình trong đợt hạn mặn lịch sử mùa khô năm 2015-2016 đã làm hầu hết 
các cửa sông tại ĐBSCL bị xâm mặn từ 50km đến 70km, đặc biệt, sông Vàm Cỏ có lúc xâm mặn hơn 
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90km gây thiệt hại lớn đến phát triển kinh tế – xã hội. Theo dự báo của tổ chức thế giới Climate Central, 
đến năm 2050, gần như toàn bộ miền Nam Việt Nam có thể ngập trong nước biển.  

Năm 2020, biểu hiện của biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng rõ 
rệt, ngày 11/3/3020, xâm nhập mặn đã đạt mức cao nhất, vượt mức năm 2016 – năm hạn mặn kỉ lục. 
Trong cùng thời gian đó, dịch nCoV-19 đang trong giai đoạn cao điểm làm tăng áp lực và khó khăn đến 
đời sống người dân khi phải đối mặt với dịch bệnh và thiếu nước ngọt cho sinh hoạt.  

Một trong những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đó là nâng cao nhận thức và thúc đẩy 
các hành vi bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Trong những năm gần đây, việc giáo dục môi trường 
đã được thực hiện trong trường học tuy nhiên thái độ của học sinh đối với việc bảo vệ môi trường còn 
ở mức thấp và chưa đồng nhất, thiếu hành vi bảo vệ môi trường dựa trên tinh thần tự giác và tự ý 
thức. Trong khi đó, học sinh là những thế hệ tương lai, tham gia trực tiếp cũng như bị ảnh hưởng trong 
câu chuyện BĐKH của những năm tiếp theo. 

Nghiên cứu của Lê Thị Minh, Quách Văn Toàn Em về “Nâng cao nhận thức về môi trường cho 
học sinh ở một số trường THCS quận Bình Thạnh, TP. HCM” chỉ ra rằng: “Nhìn chung, hành vi của các 
em chỉ dừng lại ở những hoạt động có liên quan đến trường lớp, nơi có người giám sát và đánh giá, 
chứ chưa phát triển và phổ biến ở nơi công cộng địa phương”. 

Hiện nay, giáo dục môi trường thường được tích hợp trong các môn học chính khoá tại các nhà 
trường. Hình thức này đã cho thấy hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức của học sinh về các vấn đề 
môi trường, tuy nhiên không gian nhà trường chưa tạo cho học sinh cảm hứng, động lực để học sinh 
có thái độ quan tâm và hào hứng với các vấn đề môi trường. Ngoài giờ học học trên lớp, học sinh chưa 
có môi trường và không gian, cũng như sự hướng dẫn để thực hành các hành vi bảo vệ môi trường 
ngay trong chính cộng đồng.  
2.1.2. Nguyên nhân 

Có 2 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này. 
- Sự giáo dục toàn diện: 

• Giáo dục môi trường (GDMT) chưa phổ biến trong hệ thống trường công lập. Mối quan 
tâm của các trường còn ở mức thấp (trong quá trình khảo sát chỉ có 7/30 trường thực 
hiện khảo sát sau khi có đã trao đổi). Đặc biệt ở khu vực ĐBSCL, khái niệm GDMT còn khá 
mới mẻ đối với đa số các trường. 

• GDMT chưa được đầu tư nguồn lực (con người gồm cả người thực hiện và người có 
chuyên môn, tài chính, các hoạt động chưa thu hút được sự quan tâm của học sinh). 

• Giáo dục chưa có sự kết nối toàn diện từ gia đình – nhà trường, các nhóm hoạt động xã 
hội tại địa phương. Dẫn đến học sinh không có môi trường để thực hành liên tục và tạo 
ra sự thay đổi tài chính cộng đồng của mình. 

• Lĩnh vực giáo dục thiếu vắng các nền tảng triết lý giáo dục lấy con người (học sinh) làm 
trọng tâm để hướng đến thực học. Các phương pháp hiện nay chủ yếu tập trung vào mục 
tiêu truyền tải kiến thức trên sách vở, chưa đề cao ý nghĩa giáo dục từng cá nhân và giáo 
dục con người. 

- Bản thân học sinh: 
• Tình yêu đối với thiên nhiên của học sinh chưa thực sự được nuôi dưỡng. Đa phần học 

sinh không cảm thấy được sự kết nối giữa cá nhân mình với thiên nhiên xung quanh, đặc 
biệt vào thời đại công nghệ, đa phần các em, đặc biệt là trẻ thành phố bị tách biệt khỏi sự 
khám phá đối với tự nhiên. 
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• Học sinh chưa có kỹ năng để tham gia vào việc giải quyết các vấn đề xã hội, thiếu không 
gian được thực hành. 

2.1.3. Hậu quả 

- Hành vi lối sống thân thiện môi trường chưa được thúc đẩy trong cộng đồng, tạo ra nhiều vấn 
đề môi trường mới trong tương lai và làm trầm trọng các vấn đề môi trường hiện tại. 

- Ngoài ra, với đặc điểm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chịu nhiều tác động của BĐKH, 
việc nhận thức chưa đúng đắn và thái độ bàng quang của học sinh có thể là khó khăn lớn trong 
công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt là trong các trường hợp có thiên tai bất ngờ và 
nguy hiểm sẽ gây nguy hiểm cho đối tượng dễ bị tổn thương là trẻ em. 

- Giáo dục môi trường không hiệu quả dẫn đến sự lãng phí nguồn lực xã hội, đồng thời tạo áp 
lực học tập cho trẻ em mà mang lại hiệu quả thấp. 
 
 
 

2.1.4. Mức độ cấp thiết của việc giải quyết vấn đề này 

- Các vấn đề môi trường ở khu vực này ở mức báo động. Hiện tượng biến đổi khí hậu, xâm nhập 
mặn ngày càng gia tăng.  

- Học sinh có vai trò to lớn cho việc thay đổi vấn đề này tuy nhiên nâng cao nhận thức cho đối 
tượng học sinh về vấn đề BĐKH và môi trường chưa được chú trọng. 

- Chất lượng giáo dục môi trường trong các trường học chưa được đề cao, việc đa dạng các hình 
thức giáo dục sẽ đóng góp vào việc gia tăng chất lượng giáo dục. 

 

2.2. Phương thức Tổ Chức sử dụng để xác định thách thức và nguyên nhân 

(Mô tả phương thức (bài nghiên cứu, phỏng vấn nhóm, phỏng vấn cá nhân, khảo sát...) mà Tổ Chức 
sử dụng với các đối tượng nói trên để xác định thách thức. Vui lòng cung cấp bằng chứng cụ thể kèm 
với mẫu Ý tưởng dự án này (VD: Biên bản, hình ảnh, ghi âm...)  

 

2.2.1. Nghiên cứu thông tin: nhóm dự án thực hiện nghiên cứu thông tin trên Internet để tìm kiếm 
thông tin về tình trạng môi trường tại Đồng bằng Sông Cửu Long, cũng như các tác động của BĐKH  đến 
khu vực.  
 
2.2.2. Phỏng vấn trực tiếp: nhóm thực hiện phỏng vấn trực tiếp 5 trường THCS tại Bến Tre. Kết quả 
khảo sát được trình bày trong file đính kèm. 
 
2.2.3. Khảo sát online: nhóm thực hiện khảo sát online với các trường THCS tại ĐBSCL để tìm hiểu  về 
nhu cầu giáo dục sinh thái của các trường. Link thông tin khảo sát: 
http://theforestvn.com/working/thu-ngo-moi-tham-gia-chuong-trinh-truong-rung/  
Nội dung kết quả khảo sát được đính kèm cùng mail. 

 

3. Giải pháp đề xuất 
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3.1 Mô tả ngắn gọn giải pháp đề xuất và giải thích tại sao giải pháp này có thể giải quyết vấn để nói trên 

trong ngắn hạn và/hoặc dài hạn. Vui lòng cân nhắc đến mức tài trợ tối đa của Chương trình là 

150,000,000 VNĐ/dự án 

 

3.1.1.  Mục đích dự án 

- Nâng cao nhận thức của học sinh và nhà trường về các vấn đề môi trường thông qua hình 
thức giáo dục sinh thái, giáo dục khai phóng; đồng thời thúc đẩy thái độ tích cực, và khuyến 
khích các hành vi lối sống thân thiện môi trường trong học sinh.  

3.1.2. Giải pháp đề xuất  

 

 

GIÁO DỤC KHAI PHÓNG – HỌC TẬP DỰA VÀO TỰ NHIÊN – LỐI SỐNG THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG -

TÁI KHÔI PHỤC SINH THÁI 

- Một trong những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đó là nâng cao nhận thức và thúc 
đẩy các hành vi lối sống thân thiện môi trường trong cộng đồng. Việc giáo dục môi trường là 
giải pháp nâng cao nhận thức của học sinh về các vấn đề môi trường mà còn tác động gián 
tiếp đến thầy cô, nhà trường và cả phụ huynh.  

- Triết lý giáo dục của TFV (Rừng) nhấn mạnh vào việc lấy giáo dục con người làm trọng tâm. 
Trong đó, nội dung chương trình được xây dựng theo hướng giáo dục khai phóng giúp các 
bạn học sinh trải nghiệm tự nhiên, từ đó có sự kết nối với thiên nhiên xung quanh cũng như 
khám phá về nội lực của chính mình. Từ đó, việc thực hiện các sáng kiến xuất phát từ tình 
yêu đối với thiên nhiên tại nơi sinh sống, với mong muốn thực hiện các giải pháp cho địa 
phương. 

 

3.2 Mô tả ngắn gọn kết quả/thay đổi mà ý tưởng mong muốn khi triển khai 

- Ít nhất 1500 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tại 05 trường THCS trong khu vực ĐBSCL biết kiến thức 
cơ bản về Biến đổi khí hậu, quản lý rác thải, cải thiện nguồn nước.  

- Ít nhất 100 học sinh nòng cốt được đào tạo và thực hành các giải pháp ứng phó với biến đổi khí 
hậu, có mong muốn tiếp tục đóng góp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và lan toả thông 
điệp này trong trường học và gia đình. Học sinh chủ động và tham gia tích cực vào việc tìm hiểu 
và giải quyết các vấn đề môi trường địa phương 

- Trường học chủ động và tích cực tham gia vào giáo dục môi trường cho học sinh theo các 
phương pháp giáo dục khai phóng, lấy người học làm trung tâm. 

- Thúc đẩy sự tham gia, sáng kiến và hành động của học sinh trong trường học và gia đình cải 
thiện tình trạng khí hậu, môi  trường sống. 

 

3.3  Mô tả sự tham gia của nhóm cộng đồng/đối tượng hưởng lợi mục tiêu trong dự án vào quá trình 

xây dựng và phát triển ý tưởng? 

(Đánh dấu vào mức độ tham gia tương ứng theo thang tham gia dưới đây) 

Mức  1: Cộng đồng được điều khiển hoàn toàn bởi tổ chức  
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Mức 2: Cộng đồng tham gia theo dạng hình thức, không có nhiều tác động  

Mức 3: Cộng đồng được giao việc bằng thông báo  

Mức 4: Cộng đồng được hỏi ý kiến tư vấn và thông báo  

Mức 5: Tổ chức bên ngoài khởi xướng hoạt động và cùng quyết định với cộng đồng x 

Mức 6: Cộng đồng khởi xướng hoạt động và cùng quyết định với tổ chức bên ngoài  

Mức 7: Cộng đồng tự khởi xướng hoạt động, tự quyết định và tự tiến hành hoạt động đó  
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4. Xây dựng mẫu thử cho giải pháp và lấy ý kiến phản hồi về giải pháp 
Mô tả ngắn gọn hình thức mẫu thử cho giải pháp và tóm tắt phản hồi của các bên liên quan về mẫu thử. Mẫu thử có thể là mô hình thu nhỏ, kế hoạch hoạt động, 
cách sử dụng, đóng kịch nhập vai mô tả giải pháp, video clip mô tả giải pháp… NPO mang mẫu thử này đi hỏi đối tượng hưởng lợi để xem họ nghĩ thế nào về giải 
pháp trước khi hoàn chỉnh ý tưởng gửi về LIN. 
 

4.1. Kế hoạch hoạt động 

Hoạt động Mục tiêu hoạt động Đối  tượng Thời gian thực 
hiện (dự kiến) 

Kết quả đạt được 

1. Tổ chức truyền thông 
nhóm lớn về chủ đề sinh 
thái/các vấn đề môi 
trường (phù hợp với các 
vấn đề của từng địa 
phương)  

1. Nâng cao nhận thức của học sinh về 
khí hậu, sinh thái, môi trường; 

2. Thu hút sự chú ý ban đầu của học 
sinh đến các hoạt động dự án. 

Toàn thể học sinh và 
giáo viên tại trường 

Tháng 12/2020 - 
tháng 03/2021 
(thảo luận với nhà 
trường để thống 
nhất thời gian) 

1. 03 buổi truyền thông nhóm lớn về  
các vấn đề môi trường được tổ chức 
tại 03 trường THCS 

2. Ít nhất 500 học sinh/01 trường tham  
dự buổi truyền thông nhóm lớn 

3. Ít nhất 5% học sinh tham dự buổi 
truyền thông nhóm lớn tiếp tục tham 
gia vào chương trình 

2. Thành lập CLB/ Nhóm 
Cây Rừng 
- Tổ chức sinh hoạt 8 

tuần với các hoạt 
động đa dạng như: 
chuyến đi trải nghiệm 
thiên nhiên, trò chơi 
tương tác, đọc sách 

1. Nâng cao nhận thức của học sinh về 
khí hậu, sinh thái, môi trường; 

2. Nâng cao kỹ năng  phân tích vấn đề, 
làm việc nhóm, tư duy phản biện; 

3. Xây dựng tinh thần đóng góp và 
phụng sự cộng đồng, trách nhiệm xã 
hội; 

4. Thúc đẩy học sinh thực hiện các sáng 
kiến tại gia đình và trường học. 

Học sinh đã tham dự 
buổi truyền thông 
nhóm lớn và có mong 
muốn tiếp tục tham 
gia vào chương trình 
và đóng góp giảm 
thiểu tác động Biến 
đổi khí hậu 

Tháng 12/2020 - 
tháng 5/2021 

1. Ít nhất 03 CLB/ nhóm Cây  Rừng được 
thành lập tại 03 trường; 

2. Ít nhất  30 – 40 học sinh/01 CLB. 
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chia sẻ, kể chuyện môi 
trường. 

3. Tổ chức ngày hội sinh 
thái 

- Tổ chức sự kiện 
truyền thông liên  
trường tại tỉnh Bến 
Tre 

1. Nâng cao nhận thức của học sinh tại 
trường và người dân tại khu vực về 
khí hậu, sinh thái, môi trường; 

2. Thực hành kỹ năng lãnh đạo, làm 
việc nhóm; 

3. Đóng góp và phụng sự cộng đồng, 
trách nhiệm xã hội; 

4. Thực hiện các sáng kiến tại nhà 
trường và xã hội. 

Thành viên CLB/ 
Nhóm Cây Rừng và 
thầy cô hỗ trợ từ 03 
trường 

Tháng 12/2020 - 
tháng 03/2021 
(Kết hợp dịp Tết – 
Tết bớt rác, mua 
sắm vừa đủ) 

1. Ít nhất thành viên của 03 CLB/ nhóm 
Cây  Rừng được áp dụng kiến thức, 
kỹ năng đã được học trong CLB cùng 
tham gia tổ chức chương trình; 

2. Ít nhất thu hút 500 học sinh, thầy cô 
và người dân đến sự kiện. 

4. Tổ chức trại hè liên 
trường “Em hòa vào 
sinh thái” 

- Chủ đề: Thiên nhiên 
quanh em và các vấn 
đề môi trường đang 
diễn ra tại quê hương. 
Kết nối học sinh với 
thiên nhiên, thầy cô, 
bạn bè 

 

1. Thúc đẩy thực hiện sáng kiến của các 
bạn CLB/ Nhóm Cây Rừng; 

2. Lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm 
với môi trường, sinh thái và trách 
nhiệm với xã hội; 

3. Tăng cường giao lưu và kết nối học 
sinh với các trường khác nhau; 

4. Gia tăng cơ hội tham gia của giáo 
viên vào các hoạt động của dự án 

 

Thành viên CLB/ 
Nhóm Cây Rừng và 
thầy cô hỗ trợ từ 03 
trường; 
Học sinh nòng cốt 
khối 6, 7 có mong 
muốn tham gia vào 
CLB. 

Tháng 6 - tháng 
8/2021 

1. Một (01) trại hè liên trường 5 ngày 4 
đêm dành cho 50 học sinh khối lớp 
6,7 các trường THCS. 

5. Kết hợp với nhà 
trường thực hiện các 
hoạt động khuyến 

1. Nâng cao nhận thức của học sinh tại 
trường về các vấn đề khí hậu, sinh 
thái, môi trường; 

Toàn thể học sinh và 
giáo viên tại trường 

Tháng 10/2020 - 
tháng 10/2021 

1. Nhà trường gia tăng việc khuyến 
khích thực hiện các hành vi bảo vệ 
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khích học sinh có các 
hành vi bảo vệ môi 
trường  

- Lồng ghép vào nội quy 
nhà trường, đưa các 
chủ đề môi trường 
vào hoạt động báo 
vườn hồng, tuyên 
truyền trong các buổi 
sinh hoạt lớp…. 

2. Tăng sự tham gia một cách chủ động 
của nhà trường trong việc triển khai 
các hoạt động về giáo dục môi 
trường cho học sinh; 

3. Tạo nền tảng duy trì hoạt động dự án 
tại nhà trường. 

môi trường (bảng hướng dẫn, nội 
quy) 

6. Triển khai Quỹ sáng 
kiến Cây Rừng tại 
trường học  

1. Thúc đẩy quá trình thực hành của học 
sinh trong việc giải quyết vấn đề môi 
trường tại địa phương (cụ thể: trường 
học) 

Thành viên 
CLB/Nhóm Cây Rừng 

Tháng 5/2021 – 
10/2021 

1. Ít nhất 1 sáng kiến về môi 
trường/trường học được thực hiện.  
 

 
 

4.2. Trao đổi với đối tượng hưởng lợi 
Nhóm The Forest Việt Nam đã trao đổi mô hình dự án với 05 trường trên địa bản tỉnh Bến Tre vào tháng 06/2020 và nhận được một số phản hồi sau: 

- Tất cả 05 trường đều phản hồi rất ủng hộ với việc có thêm không gian hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh tại trường. Hiện tại, các hoạt động ngoại 
khóa của trường đa phần chỉ mới dừng lại dưới hình thức các buổi sinh hoạt cờ hoặc sinh hoạt đội. 

- Các trường nhận thấy được tầm quan trọng của giáo dục môi trường cho học sinh. Tuy nhiên, các hoạt động giáo dục môi trường hiện tại ở các trường chỉ 
dừng lại thông qua kiến thức từ sách vở. Vì vậy, việc nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên từ đó xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ thông qua các hình 
thức sinh hoạt ngoài trời, trải nghiệm thiên nhiên là một hình thức mới lạ cần cho trẻ tại trường tiếp cận.  

- Các hoạt động nhóm thiết kế trong dự án tương tự với chương trình thay sách sắp tới của Bộ giáo dục, các trường sẽ phải triển khai. Tuy nhiên, hiện tại do 
chưa có kinh nghiệm nên các thầy cô còn khá lúng túng trong việc thiết kế chương trình như thế nào cho phù hợp. Chính vì vậy, hoạt động của dự án cũng 
là một cơ hội để giáo viên có thể họ tập mô hình và triển khai lâu dài về sau. 

TFV hiện chưa trao đổi với học sinh và giáo viên đầu mối ở trường, dự kiến sẽ thực hiện vào đầu năm học 2020-2021. 
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5. Sự tham gia của các bên liên quan tiềm năng để thực hiện giải pháp 
 

5.1 Để thực hiện được giải pháp này Tổ chức bạn còn thiếu những nguồn lực nào?  
 

- Tổ chức còn thiếu về ngân sách: để thực hiện được các dự án dài hạn, thì cần tìm nguồn ngân sách và thời gian thực hiện phù hợp với dự án.  
- Tổ chức còn hạn chế về nguồn nhân lực triển khai thực địa: Hiện tại, nhân sự nồng cốt của nhóm chủ yếu đang sinh sống và làm việc tại nhiều tỉnh thành khác 

nhau (Hà Nội, Bình Dương, Nha Trang, Hồ Chí Minh). Chính vì vậy, việc triển khai hoạt động tại địa phương sẽ ít nhiều gặp khó khăn về mặt nhân sự. 

 
5.2 Tổ chức đã có những đối tác nào hoặc Tổ chức nghĩ đối tác tiềm năng nào có thể bổ sung những nguồn lực Tổ chức còn thiếu?  

 

- Đa dạng hoá phương pháp gây quỹ, cụ thể tiếp cận các nguồn quỹ của các tổ chức phát triển, nguồn doanh nghiệp địa phương, cộng đồng địa phương (cựu 
học sinh). 

- Tìm kiếm các nhóm thanh niên từ các câu lạc bộ đang thực hiện tại các trường THCS như nhóm Tôi vào Đại học và nhóm Tôi dám thay đổi (gồm các bạn học 
sinh và cựu học sinh của trường THPT Bến Tre thực hiện). 

 
6. Mô tả nhân sự của dự án 
(Ước tính có bao nhiêu nhân viên và tình nguyện viên tham gia dự án này? Chuyên môn và Kinh nghiệm liên quan là gì?) 
 

6.1. Nhân viên 
 

STT Họ và Tên Vị trí Chuyên môn và kinh nghiệm liên quan 

1 Võ Thị Xuân Quyên Điều phối dự án Chuyên môn trong lĩnh vực phát triển bền vững, đặc biệt là lĩnh vực môi trường. 
Đã từng thực hiện nhiều dự án truyền thông, giáo dục môi trường với thanh niên và 
trẻ em. 
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2 Nguyễn Thị Hoàng Dung Trưởng nhóm vận hành Kinh nghiệm điều phối các dự án liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt và 
giáo dục môi trường. 

3 Trần Mai Trang Trưởng nhóm nội dung Phát triển nội dung giáo dục môi trường (không khí, năng lượng, khí hậu, sinh thái). 
Điều phối dự án giáo dục dành cho trẻ em, phương pháp tiếp cận giáo dục khai 
phóng, giáo dục Steiner. 

4 Phạm Thuỵ Thuỳ Trâm Trưởng nhóm tài chính Điều phối, truyền thông dự án liên quan đến liêm chính học thuật cho giới trẻ. 

5 Phạm Thị Mai Chi Phụ trách nội dung Tổ chức các dự án về  biến đổi khí hậu và giáo dục môi trường 
 
6.2. Cộng tác viên (CTV) 
Ứng với các hoạt động sẽ cần số lượng CTV và thời gian thực hiện khác nhau, dự kiến như bảng sau: 
 

Hoạt động Mô tả hoạt động CTV Thời gian Số lượng CTV 

1. Truyền thông nhóm lớn về 
giáo dục môi trường tại 03 
trường học 

- Hỗ trợ công tác tổ chức thực hiện truyền thông 
nhóm lớn 

Tháng 9 - tháng 12/2020 09 CTV/ 03 trường 

2. CLB/ Nhóm Cây Rừng - Hỗ trợ tổ chức các buổi sinh hoạt CLB/ Nhóm 
Cây Rừng 

Tháng 11/2020 - tháng 
5/2021 

06 CTV/ 03 CLB 

3. Ngày hội sinh thái - Hỗ trợ công tác tổ chức thực hiện Ngày hội sinh 
thái 

- Tham gia hướng dẫn các thành viên trong  CLB 

Tháng 12/2020 - tháng 
03/2021 

06 CTV/ 01 sự kiện 
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4. Trại hè liên trường “Em hoà 
vào sinh thái” 

- Công tác chuẩn bị hậu cần 
- Tham gia hướng dẫn trại sinh trong trại hè 

Tháng 6 - tháng 8/2021 10 CTV/ 01 trại hè 

5. Kết hợp với nhà trường thực 
hiện các hoạt động khuyến 
khích học sinh có các hành vi 
bảo vệ môi trường  

- Hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện với nhà trường 
(thảo luận với nhà trường về quy mô hoạt động 
cho phù hợp) 

Tháng 10/2020 - tháng 
10/2021 

02-05 CTV/ 01 sự kiện 
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Phần III. KHÁC 

1. Làm thế nào tổ chức biết được về chương trình tài trợ này? 

x Bản tin của LIN  

☐ Email từ LIN  

☐ Bạn bè 

☐ Khác, vui lòng ghi chi tiết: ……………………………………….. 

 CÓ KHÔNG 
2. Tổ chức đã từng gửi đề xuất xin tài từ Chương 

trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách chưa? ☐ x 

3. Tổ chức đã từng nhận tài trợ từ Chương trình 
Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách chưa? ☐ x 

4. Tổ chức bạn có mong muốn Ban tổ chức chia sẻ 
thông tin này với các nhà tài trợ tiềm năng khác, 
và chia sẻ nội dung tóm tắt của ý tưởng trên trang 
http://www.philoinhuan.org/ và/hoặc trang 
http://linnarrowthegap.org/ không? 

x ☐ 

5. Bạn đã đọc hướng dẫn đề xuất ý tưởng của Ban tổ 
chức chưa?  x ☐ 

 


