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THÔNG TIN CHUNG 
 

Tên chương trình:  Trại hè giáo dục về nước sạch 2012 “Nước tưới tâm hồn”   

Thời gian:  từ 23 đến 29/7/2012.  

Địa điểm:   Trường THPT Vũ Thê Lang , TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Cơ quan chỉ đạo:  Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam  

Đơn vị thực hiện:  Trung tâm UNESCO Giáo dục Quốc tế - Chương trình Brighter Vietnam   

   
MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 
 

Vấn đề nước sạch và ô nhiễm nguồn nước đang là mối quan tâm hàng đầu đối với mỗi quốc gia 
và cả hành tinh chúng ta vì nguồn nước không phải là vô hạn mà sử dụng nước lại là một nhu 
cầu thiết yếu không những của con người mà cả muôn loài. Việt Nam đang trong quá trình phát 
triển và cũng đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ cạn kiệt nguồn nước và làm ô nhiễm 
nguồn nước.  

Một trong những giải pháp mang tính lâu dài, bền vững chính là việc giáo dục ý thức, hành vi 
sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch. Trại hè Giáo dục về Nước sạch “Nước tưới tâm hồn” sẽ 
tập trung vào công tác giáo dục ý thức, kỹ năng sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch cho thế hệ 
trẻ và cũng là những chủ nhân tương lai của trái đất. Qua việc tìm hiểu, nhận thức và hành 
động để bảo vệ nguồn nước sạch các em cũng sẽ có ý thức về vấn đề bảo vệ môi trường, hiểu 
được trách nhiệm công dân của mình không chỉ đối với quê hương của mình mà còn đối với 
những vấn đề mang tính toàn cầu.  

Chương trình sẽ hướng đến những mục đích sau:  

Ø Giúp các em học sinh có kiến thức cơ bản về nước sạch và kỹ năng sử dụng, bảo vệ 
nguồn nước  

Ø Tạo các hoạt động đa dạng giúp các em học sinh tiếp cận với thực tế sản xuất và sử 
dụng nguồn nước tại địa phương.  

Ø Hướng dẫn các em tham gia vào những hoạt động thực hành nhằm sử dụng và bảo vệ 
nguồn nước, tuyên truyền cho cộng đồng cùng tham gia bảo vệ nguồn nước.  

Ø Tạo sự giao lưu giữa các em học sinh, sinh viên của Việt Nam với các sinh viên nước 
ngoài để chia sẻ kiến thức và kỹ năng trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước.  

Ø Thúc đẩy giao lưu văn hóa và giáo dục giữa các bạn trẻ Việt Nam và nước ngoài, chia 
sẻ nhận thức, kinh nghiệm và kỹ năng sống.  
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ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 
 

 

Ø Học sinh trung học phổ thông (tuổi từ 12 đến 16) sẽ là những đối tượng chính tham gia 

các hoạt động của Trại hè    

Ø Giáo viên của các trường nơi tổ chức Trại hè sẽ tham gia phối hợp với Ban tổ chức để 

hướng dẫn các em học sinh và trực tiếp tham gia trong một số hoạt động cùng học sinh 

Ø Tình nguyện viên Việt Nam là những sinh viên đang học tại Việt Nam hoặc du học sinh 

Việt Nam về nước tham gia để triển khai các nội dung của Trại hè 

Ø Tình nguyện viên quốc tế là những sinh viên hoặc người nước ngoài có nguyện vọng 

tham gia chương trình để phối hợp triển khai về nội dung và tổ chức chương trình 

 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG (Từ 23 – 29/7/2012) 
 

 
Ngày 1:  “Tìm về nguồn cội”   

- Dâng hương tại Đền Hùng  
- Khai mạc Trại hè Giáo dục về Nước sạch 2012 “Nước tưới tâm hồn” 
- Giao lưu làm quen giữa TNV và học sinh  
- Hướng dẫn tham gia các hoạt động của Trại hè  
- Trò chơi tập thể  

 
Ngày 2:  “Sự thật gây sốc về Nước”  

- Trò chơi đố vui  
- Trắc nghiệm: Hiểu biết của bạn về Nước và sử dụng Nước 
- Xem bộ phim ngắn: Một Thế giới đang khát 
- Thảo luận: Thông điệp của bộ phim & Cảm nhận của bạn 
- Trò chơi liên quan đến Nước 
 

Ngày 3: “Chuyến phiêu lưu tới xứ sở của Nước” 
- Thăm quan Nhà máy sản xuất nước sạch  
- Hoạt động nhóm: Trò chơi tình huống  
- Thực hành: Lọc nước với bình lọc    

 
Ngày 4:  “Thói quen của bạn” 

- Thăm di tích văn hóa, lịch sử tại Việt Trì 
- Học tiếng Anh: từ vựng về Nước 
- Thảo luận về thói quen sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch 
- Chia sẻ của chuyên gia: Thói quen của bạn thay làm đổi hành tinh 

 
Ngày 5:  “Ý tưởng và Hành động” 

- Trò chơi vui  
- Hoạt động nhóm: Xây dựng thông điệp về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch   



 
 

 4 

- Thuyết trình thông điệp của nhóm  
- Ban giám khảo lựa chọn 2 thông điệp  
- Tổng kết trại hè và trao giải thưởng  

 
Ngày 6:  “Ngày tình nguyện” (Hoạt động của tình nguyện viên) 

- Thăm quan 1 huyện dân tộc thiểu số của Phú Thọ  
- Tình nguyện viên giúp đỡ địa phương làm sạch môi trường và vệ sinh nguồn 

nước 
- Tình nguyện viên tặng sách vở, quần áo, đồ chơi cho trẻ em địa phương  
- Về Việt Trì  

 
Ngày 7:  “Nối vòng tay lớn” (Hoạt động của tình nguyện viên) 

- Rời Việt Trì đi Hưng Yên  
- Thăm 1 di tích tại Hưng Yên và làm việc với địa phương đăng cai Trại hè Giáo 

dục về Nước sạch 2013  
- Tặng sách cho 1 trường học của địa phương  
- Về Hà Nội – kết thúc chương trình  
 

 

CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA PHỐI HỢP 
 

 
Ø Trường THPT Vũ Thê Lang, Thành phố Việt Trì 
Ø Công ty CP Cấp Thoát nước Phú Thọ  
Ø Trung tâm UNESCO Giáo dục Quốc tế (UCIE)  
Ø Công ty cổ phần ID Giáo dục Quốc tế (ID.EDU) 
Ø Tạp chí Ngày Nay  

 
 

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC 
 

 

Văn phòng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam  
Tầng 1, nhà D3, khu 7,2ha Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 
Tel: 04. 37616880 Fax: 04. 37616879  
Email: vfua.unesco@gmail.com  
Bà Lưu Nguyễn Thu Hà (Mobile: 0913 270 491) 
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