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ABSTRACT
The study was conducted in Ninh Kieu District, Can Tho City from September
2012 to April 2013. The study’s objective is to investigate the awareness,
knowledge, attitude and behaviors towards environment of lower and upper
secondary school students in Ninh Kieu District, then analyze the current
contexts of environmental education in the investigated area. Interviews and
questionaires were delivered to 390 students at 12 schools in Ninh Kieu
District. The result shows that in general, students in the study have basic
knowledge towards environment. Although the percentage of lower secondary
school students have reported less right answers about climate change and
sustainable development than those of uper secondary high school students, the
disparity rate was insignificant. Students in both levels showed positive attitude
to environment as well as participation in public acitivities to propagate and
disseminate environmental protection. Students also acknowledged that their
skills and environmental participation capacity are fairly low and showed their
expectation to be trained with essential life skills at school. The results also
reveal the issue of inconsistency between school and family in educating young
generation, in which family does not have strong impact on children in
environmental education.

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ trong thời
gian từ tháng 9/2012 đến tháng 4/2013. Mục tiêu của cuộc nghiên cứu này là
nhằm khảo sát nhận thức, kiến thức, thái độ và hành vi về môi trường của học
sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông quận Ninh Kiều, Thành phố Cần
Thơ, từ đó phân tích thực trạng giáo dục môi trường hiện hành. Cả hai hình
thức phỏng vấn và phát phiếu kháo sát đã được tiến hành trên 390 học sinh
trung học cơ sở và trung học phổ thông tại 12 trường học ở quận Ninh Kiều,
Thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy nhìn chung đối tượng học sinh khảo sát
đã có kiến thức cơ bản về môi trường. Tuy học sinh trung học phổ thông có tỉ lệ
trả lời các đáp án đúng về kiến thức liên quan đến biến đổi khí hậu và phát
triển bền vững cao hơn học sinh Trung học cơ sở nhưng sự khác biệt này là
không đáng kể trong phạm vi khảo sát. Học sinh cũng bày tỏ thái độ tích cực về
giáo dục môi trường và thể hiện năng lực tác động đến cộng đồng thông qua
các hoạt động tuyên truyền và vận động. Các em cũng tự đánh giá năng lực
hành động vì môi trường của mình còn thấp và cần được bồi dưỡng thêm thông
qua các khóa học kỹ năng sống. Kết quả khảo sát cũng phản ánh thực trạng
giáo dục môi trường không đồng bộ giữa gia đình - nhà trường và xã hội, trong
đó sự đóng góp của gia đình vào việc giáo dục môi trường cho trẻ là rất thấp.
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(1989). Tác động của GDMT lên thái độ và hành
vi của học sinh đối với môi trường từ lâu đã là
tâm điểm của các nhà nghiên cứu. Riêng ở Việt
Nam, cùng với sự hội nhập toàn cầu, biến đổi khí
hậu đã và đang trở thành mối quan tâm trọng
điểm của các ngành và các cấp.

1 MỞ ĐẦU
Tại điều 3 Luật Bảo vệ môi trường của Việt
Nam (2005), môi trường được định nghĩa như là
“các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao
quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản
xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh
vật” (Luật Bảo vệ môi trường, 2005). Có nhiều
định nghĩa về giáo dục môi trường (GDMT) đã
được đề cập đến qua các chương trình, hội nghị
cũng như các nghiên cứu khoa học. Căn cứ vào
mục tiêu và đối tượng tác động của GDMT những
năm 1960, Khoa môi trường trường đại học
Michigan đã nêu ra định nghĩa sơ khởi về GDMT
như sau: GDMT nhằm để đào tạo một công dân
có ý thức và biết quan tâm về môi trường và các
vấn đề phát sinh, từ đó nhận biết cách giải quyết
các vấn đề đó và tích cực tìm giải pháp khắc phục
(Stapp et al., 1969). Cùng với sự phát triển của
GDMT theo các thời đại khác nhau, định nghĩa về
GDMT có sự thay đổi tương ứng. Trong tài liệu
của Dự án GDMT do Bộ Giáo dục & Đào tạo
cùng với Chương trình Môi trường của Liên hợp
quốc, GDMT được định nghĩa: “GDMT là một
quá trình thường xuyên qua đó con người nhận
thức được môi trường của họ và thu được kiến
thức, giá trị, kỹ năng, kinh nghiệm cùng quyết tâm
hành động để giải quyết các vấn đề về môi trường
hiện tại và tương lai, đáp ứng các yêu cầu của thế
hệ hiện tại mà không vi phạm khả năng đáp ứng
các nhu cầu của các thế hệ tương lai”.

Quyết định 1363/QĐ-TTg của Bộ chính trị
năm 2002 cùng với chỉ thị của Bộ giáo dục & Đào
tạo năm 2005 đã chủ trương “Đưa các nội dung
bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc
dân”. Tuy nhiên thực trạng việc triển khai GDMT
như thế nào tại các trường học vẫn chưa có sự
khảo sát và đánh giá. Nhằm thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí
hậu, năm 2011 Ủy ban nhân dân Thành phố Cần
Thơ đã ban hành bản kế hoạch hành động ứng
phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015
trong đó có chủ trương tuyên truyền, nâng cao
nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu trong
cộng đồng. Có thể nói ngành giáo dục đảm nhận
vai trò then chốt trong mục tiêu này, tuy nhiên
việc GDMT cho cộng đồng, đặc biệt là giáo dục
thế hệ trẻ có đủ nhận thức, kiến thức, thái độ, kỹ
năng và hành vi đúng đắn với môi trường là
một nhiệm vụ cấp thiết không chỉ đối với nhà
trường mà cần có sự chung tay của cả gia đình và
cộng đồng.
Các nhà trường vẫn nhận định có lồng ghép
nội dung GDMT vào chương trình giảng dạy, tuy
nhiên việc đánh giá thực chất thế hệ trẻ có lĩnh
hội được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có
thái độ và hành vi ứng phó đúng đắn với môi
trường hay không vẫn là một câu hỏi chưa được
giải đáp. Theo thông tin từ Sở giáo dục & Đào tạo
Thành phố Cần Thơ, cho đến nay chưa có một đề
tài nghiên cứu nào về thực trạng GDMT tại các
trường học trên khu vực Thành phố Cần Thơ. Đó
là lý do cần có một khảo sát cụ thể về nhận thức,
thái độ và hành vi liên quan đến môi trường và
GDMT ở học sinh các cấp, đặc biệt là học sinh
cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ
thông (THPT) trên địa bàn quận Ninh Kiều, nơi
tập trung các trường học trọng điểm của thành
phố Cần Thơ.

Trong bối cảnh toàn cầu đang chung tay đối
phó với vấn đề biến đổi khí hậu - là sự thay đổi
của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển,
sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương
lai được gây ra bởi các nguyên nhân tự nhiên và
nhân tạo, GDMT đã và đang trở thành chiến lược
trọng điểm của mỗi quốc gia cho một sự phát triển
kinh tế xã hội bền vững. Theo luật bảo vệ môi
trường Việt Nam năm 2005, GDMT đã được định
hướng lồng nghép với phát triển bền vững, nghĩa
là “đáp ứng các nhu cầu của thế hệ hiện tại mà
không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu
đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp
chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo
đảm tiến bội xã hội và bảo vệ môi trường” (Luật
Bảo vệ môi trường, 2005).

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương tiện

Ở các nước phát triển, từ thập kỷ 90 GDMT đã
được nghiên cứu để đưa vào khung chương trình
giảng dạy tại các cấp học khác nhau dưới các hình
thức nội khóa hoặc ngoại khóa (Hungerford, H. R.

Kết quả nghiên cứu được phân tích dựa vào
phiếu khảo sát được thiết kế, thông tin sau đó
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tin khảo sát.

được tổng hợp và thống kê bằng phần mềm SPSS
16.0 và Microsoft Excel 2007.

2.2.2 Phương pháp điều tra khảo sát thực tế

2.2 Phương pháp

Ngoài khảo sát bằng phiếu câu hỏi ở đối tượng
học sinh 2 cấp, nghiên cứu cũng vận dụng phương
pháp quan sát thực trạng môi trường và các hoạt
động liên quan giáo dục môi trường ở các trường
học, kết hợp với phỏng vấn dại diện học sinh một
số lớp trong các câu hỏi mở để ghi nhận sự quan
sát của học sinh trước các thay đổi về môi trường
sinh thái của địa phương (Hình 1) và đề xuất của
các em về việc nâng cao khả năng hành động vì
môi trường cho thế hệ trẻ (Bảng 2).

2.2.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
Để tiến hành khảo sát, trước tiên các mục tiêu
của GDMT trong nước và ngoài nước cần được
nghiên cứu. Theo UNESCO, tại hội nghị Tbilisi
từ năm 1977, mục tiêu của GDMT bao gồm phát
triển nhận thức, kiến thức, thái độ, kỹ năng và
hành vi vì môi trường của học sinh. Tùy vào các
lứa tuổi học sinh với khả năng tư duy khác nhau
mà mục tiêu giáo dục môi trường nào sẽ được chú
trọng hơn ở mỗi cấp. Theo Phan Minh Tiến và các
cộng sự (2011) thì ở Việt Nam, GDMT tại các
trường trung học gồm có các mục tiêu chính là
phát triển kiến thức, thái độ và kỹ năng và hành
vi. Về kiến thức, học sinh cần hiểu biết các khái
niệm liên quan đến môi trường, khai thác và sử
dụng hợp lý tài nguyên sinh vật, hiện trạng môi
trường cũng như nguyên nhân và các giải pháp
ứng phó. Về thái độ, học sinh cần có tình yêu
thiên nhiên cũng như sự quan tâm tích cực đến
môi trường sống và tinh thần chủ động tham gia
vào các hoạt động bảo vệ môi trường, phê phán
các hành vi gây hại cho môi trường. Về kỹ năng
và hành vi, học sinh cần có kỹ năng phát hiện các
vấn đề về môi trường từ đó có cách ứng xử tích
cực và có hành động cụ thể về mặt cá nhân lẫn
trong mối quan hệ tương tác, tuyên truyền với
cộng đồng để bảo vệ môi trường.

2.2.3 Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
Khảo sát được tiến hành trên 390 học sinh của
2 cấp THCS và THPT thuộc 12 trường học khác
nhau thuộc khu vực quận Ninh Kiều trong khoảng
thời gian từ 12/2012 đến 1/2013. Có 8/10 trường
THCS ở quận Ninh Kiều được lựa chọn để khảo
sát, bao gồm các trường An Hòa 1, An Hòa 2,
Đoàn Thị Điểm, Huỳnh Thúc Kháng, Lương Thế
Vinh, Chu Văn An, Trần Hưng Đạo, Trần Ngọc
Quế. Ở bậc THPT, 4/4 trường được lựa chọn bao
gồm Châu Văn Liêm, Nguyễn Việt Hồng, Phan
Ngọc Hiển và Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Việc thiết kế phiếu khảo sát bao gồm các
bước: xác định dữ liệu cần tìm, phác thảo nội
dung câu hỏi, lựa chọn kiểu câu hỏi và sắp xếp
thông tin theo logic về nội dung.
Trong khâu tiến hành khảo sát, giai đoạn đầu
tiên là xin giấy giới thiệu của đơn vị quản lý
nghiên cứu là Khoa Sư phạm, Trường Đại học
Cần Thơ để được tiếp xúc với Phòng Giáo dục &
Đào tạo quận Ninh Kiều. Giai đoạn này đóng vai
trò như một giai đoạn về thể chế bắt buộc vì ban
giám hiệu các trường chỉ làm việc với các nghiên
cứu viên khi được sự phê duyệt của Phòng Giáo
dục quận và Sở Giáo dục của thành phố.

Sau khi định nghĩa các mục tiêu cần đánh giá,
bước tiếp theo là thiết kế phiếu câu hỏi. Câu hỏi
thiết kế được vận dụng linh hoạt để phù hợp với
nội dung hỏi và với phương pháp thống kê, bao
gồm câu hỏi đóng một lựa chọn, câu hỏi đóng
nhiều lựa chọn, câu hỏi mở, câu hỏi nửa đóng
nửa mở, câu hỏi phân đôi, câu hỏi nhiều lựa chọn
và câu hỏi thang bậc (Stokking, K., Van Aert, L.,
Meijberg, W., and Kaskens, A., 1999).

Sau khâu khảo sát thông tin là quá trình xử lý
số liệu thu thập được dựa trên các thao tác cơ bản
của SPSS, bao gồm các khâu mã hóa số liệu, khai
báo biến, xử lý trên biến, tạo bảng tần số và mô tả
thông tin bằng đồ thị (Hoàng Trọng và Chu
Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).

Về thống kê, phần mềm SPSS đã được lựa
chọn do tính ưu việt của nó trong các nghiên cứu
thống kê xã hội. Các bước thiết kế câu hỏi và thao
tác nhập liệu cho đến xuất kết quả cần có kế
hoạch rõ ràng thống nhất nhau từ lúc khởi đầu đến
lúc phân tích. Việc nghiên cứu để thiết kế từng
câu hỏi phù hợp với mục đích và phương pháp
thống kê có thể nói là một bước quan trọng nhất
quyết định sự thành công và độ tin cậy của thông

Kết quả đạt được sẽ được sắp xếp và phân tích
dựa theo các nhóm mục tiêu khác nhau về nhận
thức, thái độ và hành động của học sinh về môi
trường và GDMT.
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tiêu chung cho sự phát triển kinh tế - xã hội và
môi trường nhưng khái niệm này vẫn còn khá xa
lạ với học sinh, chỉ có từ 16% - 23% học sinh cả
hai cấp hiểu đúng về thế nào là phát triển bền
vững, trong đó tỉ lệ học sinh THPT lựa chọn đáp
án đúng nhiều hơn học sinh THCS khoảng 6%.

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Khảo sát được tiến hành ngẫu nhiên trên 390
học sinh thuộc 8 trường THCS (191 học sinh) và
4 trường THPT (199 học sinh) trên địa bàn quận
Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Các đối tượng
khảo sát được lựa chọn ngẫu nhiên, trong đó gồm
165 nam và 225 nữ ở các độ tuổi khác nhau từ lớp
6 đến lớp 12. Một bản câu hỏi chung được sử
dụng cho học sinh thuộc cả hai cấp học. Kết quả
phân tích sẽ trình bày chung cho học sinh hai cấp,
mọi sự khác biệt có ý nghĩa về kết quả số liệu
giữa các đối tượng của hai cấp sẽ được phân tích
và thảo luận cụ thể.
3.1 Nhận thức - kiến thức

Bên cạnh đó, nhận thức và kiến thức về môi
trường thực tế của học sinh cũng được khảo sát,
trong đó có trên 80% học sinh trả lời đúng các câu
hỏi kiến thức cơ bản liên quan đến tài nguyên
thiên nhiên và vấn đề sử dụng hợp lý các nguồn
tài nguyên, sự ô nhiễm và suy thoái của môi
trường, mối quan hệ giữa môi trường và tình trạng
gia tăng dân số trong bối cảnh đô thị hóa của
Thành phố Cần Thơ.

Nhận thức cơ bản của học sinh về các vấn đề
môi trường hiện hành, cụ thể là biến đổi khí hậu
và phát triển bền vững đã được nêu ra đầu tiên ở
bảng khảo sát dưới dạng câu hỏi đóng một lựa
chọn. Kết quả cho thấy xét chung ở cả hai cấp, có
gần từ 55% - 63% học sinh trả lời đúng nguyên
nhân gây nên biến đổi khí hậu trong đó tỉ lệ học
sinh THPT trả lời đúng nhiều hơn học sinh THCS
là 7%, sự khác biệt không đáng kể này không
phản ánh sự sai khác về nhận thức giữa học sinh
hai cấp. Mặc dù phát triển bền vững đang là mục

Trong các đối tượng học sinh khảo sát, có
84,3% học sinh có thời gian sống tại quận Ninh
Kiều hơn 10 năm. Tùy vào khu vực sinh sống
cũng như quan điểm cá nhân, các em có những
nhận xét rất khác nhau về tình trạng môi trường
sinh thái ở địa phương mình. Nhìn chung các em
có ý kiến khá trung lập về môi trường sinh thái (tỉ
lệ nhận xét môi trường thay đổi tốt hơn và xấu
hơn xấp xỉ nhau). Ở cấp THPT thì tỉ lệ học sinh
nhận thức môi trường xấu hơn chiếm tỉ lệ cao hơn
ở cấp THCS. Kết quả được thể hiện dưới Hình 1.

Hình 1: Nhận xét của học sinh về sự thay đổi môi trường sinh thái của quận Ninh Kiều theo thời gian

trường của thành phố. Các em học sinh cũng phân
tích được nguyên nhân cơ bản của các vấn đề môi
trường hiện hành, bao gồm ý thức thấp của cộng
đồng trong việc xử lý rác, sử dụng các vật dụng
không thân thiện với môi trường và sự quản lý
yếu kém của các cơ quan ban ngành có liên quan.
Ngoài ra việc thiếu nghiêm minh trong xử lý chế
tài các vi phạm gây ô nhiễm môi trường cũng là
một nguyên nhân làm tình hình môi trường chậm
được cải thiện. Việc dân số tăng nhanh ở khu vực
đô thị của Thành phố Cần Thơ trong những năm

Khảo sát sâu hơn về nhận xét của học sinh đối
với các vấn đề môi trường hiện hành ở Thành phố
Cần Thơ qua câu hỏi mở và phỏng vấn sâu, đa số
các em cho rằng hiện tại quận Ninh Kiều đang
phải đối mặt với các vấn đề về ô nhiễm nguồn
nước và không khí trong đó nước thải sinh hoạt và
nước thải công nghiệp vẫn chưa được xử lý triệt
để gây ô nhiễm ao hồ, sông rạch. Ô nhiễm không
khí và tiếng ồn do các phương tiện giao thông, các
công trình xây dựng và khói thải công nghiệp
cũng đóng góp không nhỏ gây nên thực trạng môi
103

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục: 27 (2013): 100-107

nhân gây nên các vấn đề môi trường hiện hành ở
thành phố. Nhận xét cụ thể của học sinh về thực
trạng môi trường cũng như quan niệm của các em
về mối quan hệ giữa môi trường và cộng đồng
trong sự phát triển bền vững của Thành phố Cần
Thơ được thể hiện ở Hình 2.

gần đây cũng dẫn đến những báo động về ô nhiễm
môi trường. Từ kết quả khảo sát cho thấy, tuy
kiến thức ở mức độ hiểu biết cơ bản về vấn đề
chưa đồng bộ, song các em đã nhận thức tương
đối đầy đủ về thực trạng môi trường của quận
Ninh Kiều cũng như phân tích được các nguyên

Hình 2: Đánh giá tổng hợp ý kiến của học sinh về các vấn đề môi trường trong sự phát triển kinh tế, xã hội,
giáo dục của Thành phố Cần Thơ

đã học đến cha mẹ đồng thời sự tương tác này
cũng góp phần nâng cao nhận thức chung của
cộng đồng. Phát triển kinh tế và công nghiệp
hóa có tương quan nghịch với môi trường, học
sinh cũng đánh giá được vấn đề này nên phần
đông các em không đồng tình với quan điểm kinh
tế càng phát triển thì môi trường ngày càng được
cải thiện.

Qua đánh giá, có 91,2% học sinh nhận thấy
Thành phố Cần Thơ cần nhiều không gian xanh
hơn, 74,7% học sinh cho rằng một cá nhân được
giáo dục kiến thức tốt tất yếu sẽ có hành động tích
cực vì môi trường, qua đó thể hiện niềm tin của
các em vào kiến thức được giáo dục. Theo các
em, kiến thức và nhận thức cao sẽ làm cho con
người có trách nhiệm hơn, đi đến hành động tích
cực hơn để bảo vệ môi trường. 67,5% học sinh
trong khảo sát đã nhận thấy rằng con cái có thể
tác động tích cực đến thái độ và hành động của
cha mẹ về môi trường. Thực chất điều này đã
được chứng minh trong nghiên cứu của Vaughan,
Gack, Solorazano và Ray (2003) trên các học sinh
vùng Costa Rica ở Trung Mỹ, rằng học sinh
ngược lại có thể chuyển giao kiến thức mà mình

3.2 Thái độ và hành động
Thái độ và hành động vì môi trường của học
sinh đã được khảo sát dưới dạng câu hỏi mở,
trong đó các em đã đưa ra rất nhiều ý kiến về
hành động của cá nhân mình để bảo vệ môi
trường (Bảng 1).

Bảng 1: Thái độ và hành động của học sinh THCS và THPT trong việc bảo vệ môi trường
Câu hỏi: Trong điều kiện hiện tại, em nghĩ mình có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?
Tích cực học tập và tìm hiểu về môi trường
Kiến thức, nhận thức
Trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định, không khạc
Hành động về mặt cá nhân
nhổ bừa bãi, sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế sử dụng túi nilon.
Tiết kiệm trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên và năng lượng, tăng
cường sử dụng các nguồn nguyên liệu sạch và thân thiện với môi trường.
Tuyên truyền, kêu gọi mọi người trong gia đình và ngoài xã hội có ý thức bảo
Hành động về mặt cộng đồng
vệ môi trường,
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tuyên truyền về GDMT, không thể bỏ sót vai trò
của học sinh như là một đối tượng có nhiều tương
tác với các thành phần mắt xích xã hội.

Các hoạt động giữ gìn và bảo vệ môi trường
mà các học sinh đã từng tham gia cũng được khảo
sát cụ thể. Có trên 55% học sinh đã tham gia các
hoạt động liên quan đến môi trường, trong đó
ngoài các hành động mang tính chất cá nhân như
bỏ rác đúng nơi quy định, dọn dẹp vệ sinh cá
nhân, tái sử dụng lại vật liệu, chăm sóc cây
cảnh,…Các em còn tác động đến cộng đồng như
tham gia các hoạt động với bạn bè trong nhà
trường, khuyến khích mọi người bỏ rác đúng nơi
quy định, phê phán các hành vi sai lệch. Có thể
nói ở mức độ hành động, ở lứa tuổi này các em đã
có thể tương tác với cộng đồng, bao gồm bạn bè,
người thân và nhân dân để gìn giữ môi trường
sạch đẹp. Do đó có thể nói trong các chủ trương

3.3 Thực trạng giáo dục môi trường
Học sinh có vai trò quan trọng trong việc nâng
cao ý thức về môi trường của cộng đồng. Ngược
lại, mắt xích nhà trường - gia đình - xã hội lại cấu
thành một môi trường giáo dục mà trong đó học
sinh có thể lĩnh hội, tiếp thu và phát triển nhận
thức, kiến thức, thái độ và hành vi vì môi trường
một cách toàn diện. Trong nghiên cứu này, các
nguồn thông tin về môi trường mà học sinh tiếp
thu đã được khảo sát chi tiết:

Hình 3: Tỉ lệ các kênh thông tin có vai trò
giáo dục môi trường cho học sinh

Quan sát biểu đồ cho thấy có trên 60% học
sinh thu thập được các thông tin về môi trường
thông qua các phương tiện truyền thông. Trong
đó, với tốc độ phát triển như vũ bão thì Internet
vẫn là kênh cung cấp nhiều thông tin nhất cho học
sinh về môi trường, kế đến là ti vi, sách báo. Nhà

trường và bạn bè cũng đóng vai trò quan trọng
trong chia sẻ, GDMT cho học sinh. Ngược lại, gia
đình lại đóng vai trò tương đối mờ nhạt trong
GDMT cho trẻ, đặc biệt ở lứa tuổi THPT, chỉ có
dưới 30% các em cho rằng mình được GDMT từ
gia đình (Hình 4).

Hình 4: Tỉ lệ học sinh nhận được sự giáo dục
môi trường từ gia đình

Cấp học

hơn THPT cũng trên 40%.

Vì trình độ cha mẹ có thể ảnh hưởng đến việc
giáo dục môi trường và nếp sống cho con cái, nên
trình độ văn hóa của phụ huynh cũng được khảo
sát. Kết quả cho thấy nhìn chung trình độ học vấn
của cả cha và mẹ học sinh ở cả hai cấp đều tương
đối cao, cụ thể tỉ lệ phụ huynh có trình độ văn hóa
12/12 trên 65%, riêng phụ huynh có trình độ cao

Vì vậy, có thể thấy dù trình độ học vấn của
phụ huynh ở quận Ninh Kiều được khảo sát là khá
cao, nguồn thông tin về môi trường mà trẻ được
giáo dục từ gia đình lại rất thấp (36,8%). Điều này
cũng phù hợp với một khảo sát nội bộ ở giáo viên,
các giáo viên cho rằng một trong những khó khăn
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cho GDMT là thiếu sự đồng bộ về giáo dục giữa
gia đình và nhà trường.

này phản ánh thực trạng GDMT trong các nhà
trường hiện hành là chỉ chú trọng bồi dưỡng kiến
thức và nhận thức mà không quan tâm sâu sắc đến
việc rèn luyện thái độ và bồi dưỡng kỹ năng hành
động vì môi trường cho các em. Thật vậy, việc
học sinh thiếu các kỹ năng cần thiết để hành động
và ứng phó với cuộc sống nói chung và môi
trường nói riêng là một thực trạng chung của giáo
dục Việt Nam. Khảo sát nhu cầu được bồi dưỡng
các kỹ năng mềm cần thiết trong học sinh cho
thấy có rất nhiều kỹ năng các em mong muốn
được bồi dưỡng thêm, kết quả được thể hiện trên
Hình 5.

Mục tiêu của GDMT là đào tạo cho thế hệ trẻ
có đủ kiến thức, nhận thức từ đó hình thành thái
độ, niềm tin vào môi trường, xây dựng các kỹ
năng thiết yếu bồi dưỡng cho các em có được
năng lực và kỹ năng hành động vì môi trường.
Tuy nhiên kết quả tự đánh giá của học sinh cho
thấy có trên 50% đối tượng cho rằng mình đã
được trang bị về kiến thức và nhận thức cơ bản về
môi trường, nhưng chỉ có 28% các em tin rằng
mình có năng lực hành động vì môi trường. Điều

Các kỹ năng HS cần được bồi dưỡng
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Hình 5: Các kỹ năng học sinh mong muốn được bồi dưỡng để nâng cao năng lực hành động vì môi trường

Ngoài các nhóm kỹ năng mềm học sinh mong
muốn được bồi dưỡng, các em còn đưa ra các ý
tưởng cá nhân của mình đối với các hình thức và

hoạt động liên quan đến GDMT tại trường học
của mình (Bảng 2).

Bảng 2: Đề xuất của học sinh để nâng cao khả năng hành động vì môi trường của thế hệ trẻ hiện nay

Nhà trường

Nhà nước và các cơ quan
quản lý

Lồng ghép GDMT vào các tiết học, đặc biệt ở các môn sinh học, địa lý, ngữ văn.
Đưa GDMT thành một môn học chính khóa
Tổ chức hoạt động giáo dục kết hợp với giải trí về bảo vệ môi trường ở nhà
trường và địa phương.
Giáo dục môi trường đồng bộ từ giai đoạn trẻ nhỏ.
Tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường
Xây dựng biển báo, panô, áp phích về môi trường
Tổ chức lồng ghép vấn đề môi trường trong các sự kiện văn nghệ, thể thao, triển
lãm ảnh, hội thi,
Thành lập câu lạc bộ về môi trường, đội tuyên truyền, diễn đàn về môi trường
Xây dựng thêm không gian mở, trồng thêm cây xanh
Bố trí thêm thùng chứa rác, nâng cấp hệ thống thu gom và xử lý nước và rác thải

Bày tỏ thái độ về GDMT, có đến 94,3% học
sinh cho rằng việc đưa GDMT vào học đường là
một chủ trương rất cần thiết trong bối cảnh biến
đổi khí hậu và đô thị hóa của quận Ninh Kiều,
Thành phố Cần Thơ (Hình 6).
Hình 6: Nhận thức của học sinh về tầm quan trọng
của giáo dục môi trường trong học đường
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4 KẾT LUẬN

LỜI CẢM TẠ

Ở cấp THCS và THPT nhìn chung các em đã
có kiến thức và nhận thức tương đối cơ bản về
môi trường. Nguồn kiến thức mà các em thu nhận
được từ nhiều kênh thông tin khác nhau, trong đó
nhà trường đóng vai trò rất quan trọng trong việc
rèn luyện nhận thức, định hướng thái độ và phát
triển năng lực hành động vì môi trường cho học
sinh. Các em học sinh đã có thái độ tích cực về
môi trường và đã có các hành động cụ thể trong
sự tương tác với cộng đồng để bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, các em nhận định rằng kỹ năng hành
động vì môi trường của bản thân còn thấp và cần
được bồi dưỡng thêm thông qua các hoạt động
giáo dục nội khóa và ngoại khóa trong nhà
trường. Do đó, bên cạnh các hoạt động ngoài giờ,
lao động giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp,
nhà trường cần chú trọng đào tạo nội dung rèn
luyện các kỹ năng sống cho học sinh để các em có
thêm năng lực giải quyết các vấn đề về môi
trường theo phương diện cá nhân và trong sự
tương tác với cộng đồng một cách chủ động, sáng
tạo và hiệu quả.

Nghiên cứu được triển khai thành công với sự
giúp đỡ và tài trợ của Khoa Sư phạm, Trường Đại
học Cần Thơ. Xin chân thành cám ơn Phòng Giáo
dục & Đào tạo quận Ninh Kiều Thành phố Cần
Thơ đã tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu tiếp
cận các trường phổ thông trong phạm vi khảo sát.
Cảm ơn các thầy cô Ban giám hiệu, giáo viên
giảng dạy cùng các em học sinh 12 trường ở quận
Ninh Kiều đã hỗ trợ và tham gia tích cực trong
quá trình nghiên cứu.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
2.

3.
4.

Ngược lại vai trò của gia đình vẫn chưa được
phát huy trong việc GDMT cho các em học sinh,
yếu tố này góp phần tạo nên một môi trường giáo
dục chưa thực sự đồng bộ giữa gia đình và nhà
trường. Trẻ được lĩnh hội kiến thức và kỹ năng từ
trường lớp, nhưng lại được nuôi dưỡng và phát
triển trong gia đình do đó tác động của gia đình
trong GDMT cho trẻ là không nhỏ, đặc biệt ở kỹ
năng hành động. Khi gia đình không gương mẫu
thì sẽ tạo rào cản rất lớn cho nhà trường trong cải
tạo ý thức và khơi dậy tính chủ động trong hành
động vì môi trường của trẻ. Kết quả khảo sát
chứng tỏ trình độ văn hóa của phụ huynh không
phải là rào cản đối với sự GDMT cho học sinh, vì
thế ý thức vai trò của phụ huynh đối với việc
GDMT cho con em mình cần phải được nâng cao.
Do vậy, nhà trường và gia đình cần phối hợp nhau
chặt chẽ hơn, trong đó ngoài tác động đến học
sinh, nhà trường và xã hội cũng nên chủ động
khuyến khích phụ huynh nâng cao vai trò giáo
dục của mình cho thế hệ trẻ. Một môi trường giáo
dục sẽ tối ưu khi có sự kết hợp đồng bộ giữa giáo
dục từ gia đình - nhà trường và xã hội.
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7.

8.
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