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GIỚI THIỆU
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Xanh hóa giáo dục nghề nghiệp được coi là chìa khóa cho phát triển bền vững 
và là một trong những lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam, hướng tới thực 
hiện thành công Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh. Giáo dục nghề 
nghiệp không chỉ cung cấp cho người lao động các kỹ năng làm việc cần thiết, 
mà còn tăng cường tri thức và năng lực để đối mặt với những thách thức về 
kinh tế - xã hội, sinh thái hiện tại và tương lai, từ đó đóng góp hiệu quả cho sự 
phát triển bền vững của đất nước. 

Nhận thức được tầm quan trọng của Xanh hóa giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục 
Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt 
Nam, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) biên soạn ấn phẩm Xanh hóa Giáo 
dục Nghề nghiệp. Ấn phẩm được thực hiện trên cơ sở kết quả các cuộc Hội thảo 
chuyên môn: “Xây dựng Kế hoạch hành động Xanh hóa Giáo dục nghề nghiệp” 
và “Triển khai xanh hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp” được tổ chức vào tháng 7/2018, cũng như các tài liệu trong nước và 
quốc tế về chủ đề này. Ấn phẩm cung cấp những khái niệm, hiểu biết cơ bản về 
xanh hóa giáo dục nghề nghiệp nhằm từng bước nâng cao ý thức về xanh hóa, 
tiến tới xây dựng Kế hoạch hành động về Xanh hóa trong giáo dục nghề 
nghiệp và đưa nội dung Xanh hóa vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp.



Môi trường và việc làm

THẾ GIỚI VIỆT NAM
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Quá trình sản xuất công nông nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ 
và mức độ tiêu dùng cao khiến các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên dần cạn kiệt

Biến đổi khí hậu, hiện tượng nóng lên toàn cầu, hạn hán, lũ lụt 
và mực nước biển dâng đặt ra những thách thức to lớn đối với 
việc làm, năng suất và tăng trưởng

Việc làm ở mọi nơi phụ thuộc vào một môi trường ổn định. 

CHUYỂN ĐỔI SANG
NỀN KINH TẾ XANH

Lượng khí CO2 thải ra được 
ghi nhận tăng gấp 08 lần 
trong giai đoạn 1990-2011

CO2

Việt Nam là nền kinh tế có 
cường độ tiêu thụ năng lượng 
cao nhất Đông Nam Á

Việt Nam nằm trong nhóm 5 
nước chịu tác động lớn nhất 
bởi biến đổi khí hậu trên thế 
giới

Việt Nam đứng thứ 4 
toàn thế giới về lượng rác 
thải nhựa đổ ra biển hàng 
năm

Việt Nam nằm trong nhóm 10 
nước có chất lượng không khí ô 
nhiễm nhất thế giới, với hơn 
60,000 ca tử vong hàng năm 
liên quan tới ô nhiễm không khí

Từ năm 2000 đến năm 2012, 
lượng khí thải gây hiệu ứng nhà 
kính (GHG), tác nhân chính gây ra 
biến đổi khí hậu, đã tăng 33% 
trên toàn thế giới

40% tổng số việc làm 
trên thế giới trực tiếp 
phụ thuộc vào các dịch 
vụ hệ sinh thái (VD: nông 
nghiệp, du lịch, v.v.)

23 triệu năm-làm-việc đã bị 
mất đi hàng năm kể từ năm 
2000 do các thảm họa thiên 
nhiên có nguồn gốc từ hoạt 
động của con người gây ra

Từ năm 2000 đến năm 2013, 
việc khai thác vật liệu tăng 
62%

Tới năm 2030, tổng số giờ 
lao động tương ứng với 
72 triệu việc làm sẽ bị mất 
đi do thời tiết nóng bức



CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ XANH
Những thay đổi từ nền kinh tế xanh

1,5 tỷ người
Quá trình dịch chuyển sang nền kinh tế xanh hơn có tác động tới một nửa lực lượng lao động toàn cầu

Thị trường mới xuất hiện trên cơ sở các công 
nghệ và dịch vụ mới nhằm đáp ứng những 

quy định mới về môi trường và phục vụ cho lối 
sống xanh hơn
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Thị trường mới

Việc làm mới
Việc làm mới được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu về 
sản phẩm và dịch vụ thân thiện hơn với môi trường

VD: Sản xuất thiết bị kiểm soát ô nhiễm

Một số nghề xanh được tạo ra nhằm đáp ứng các 
yêu cầu kỹ năng chuyên biệt của nền kinh tế

VD: Kỹ thuật viên cơ điện tử năng lượng gió

Ngành nghề mới

Đa số việc làm hiện tại sẽ có những điều chỉnh 
theo chiều hướng áp dụng phương thức lao động 
xanh, bảo vệ môi trường
VD: thợ ống nước, thợ điện, công nhân xây dựng

Xanh hóa các công việc hiện tại

Một số công việc mất đi, và được thay thế 
bằng các công việc khác
VD: công việc chôn, đốt rác thải được thay 
thế bằng tái chế rác thải

Thay thế các công việc gây ô nhiễm 

Một số công việc sẽ bị loại bỏ, không có
sự thay thế
VD: Ngừng sản xuất bao bì nhựa

Loại bỏ các công việc gây ô nhiễm X



CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ XANH
Cơ hội từ nền kinh tế xanh
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Khu vực châu Á – Thái Bình Dương 
chiếm tới 60% lao động trên thế 
giới đang làm việc trong ngành 
năng lượng tái tạo 

Ngành năng lượng tái tạo hiện tạo 
công ăn việc làm cho 8,1 triệu 
người trên toàn thế giới

14 triệu việc làm có thể được bổ sung 
cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 
nếu các quốc gia thực hiện những thay 
đổi trong sử dụng năng lượng nhằm hạn 
chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 2oC 

THẾ GIỚI VIỆT NAM

Nhu cầu về kỹ năng xanh ở Việt Nam đang 
tăng lên trong nhóm 5 ngành có mức tăng 
trưởng cao là xây dựng, vận tải, năng lượng, 
du lịch, khách sạn và sản xuất

Ước tính các nguồn năng lượng tái tạo sẽ 
chiếm >30% nguồn cung năng lượng vào 
năm 2030

Có sự nhận thức mạnh mẽ trong các ngành 
công nghiệp về việc áp dụng các phương 
thức sản xuất bền vững nhằm hạn chế chi 
phí và thu hút người tiêu dùng

Nhu cầu cao nhất thuộc về ngành du lịch 
& khách sạn, tiếp theo là ngành sản xuất

Việc chuyển đổi sang một nền kinh tế 
xanh hơn tạo ra tới 60 triệu việc làm 
mới



Chất lượng đời 
sống người dân 

và công bằng xã 
hội tăng lên 

Mức độ rủi ro môi 
trường và khan hiếm 
các nguồn sinh thái 

giảm xuống đáng kể

Nền kinh tế xanh

Nền kinh tế xanh là một nền kinh tế mà ở đó:
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CÁC KHÁI NIỆM XANH



Việc làm xanh
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Việc làm xanh có mặt ở hầu hết các ngành nghề: nông nghiệp, công nghiệp,
quản lý & dịch vụ

Tất cả việc làm đều có thể và nên được xanh hóa

CÁC KHÁI NIỆM XANH

Giảm tiêu dùng 
năng lượng và 
nguyên liệu thô

Hạn chế thải 
khí nhà kính

Giảm thiểu chất 
thải và ô nhiễm

Bảo vệ và khôi 
phục hệ sinh thái

Đáp ứng các tiêu chí về việc làm bền vững, đảm 
bảo lương thỏa đáng, điều kiện làm việc an toàn, 
an sinh xã hội và quyền lợi của người lao động

Việc làm xanh là việc làm:



Kỹ năng xanh

Kỹ năng xanh là:
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Những kiến thức, khả năng, giá trị và thái độ cần có để sống trong một xã hội phát triển 
bền vững và có hiệu quả về tài nguyên, đồng thời đóng góp và xây dựng cho xã hội ấy

Các nhóm năng lực cần thiết để tạo dựng lối sống bền vững và đáp 
ứng yêu cầu của việc làm xanh bao gồm: 

CÁC KHÁI NIỆM XANH

Bạn có biết hành vi của 
mình ảnh hưởng như thế 
nào đến hệ sinh thái?

Bạn có biết các thiết kế và 
công nghệ nào có khả năng 
giảm thiểu tác động môi 
trường của sản phẩm mà mình 
mua sắm/sử dụng không?

Bạn có biết các sản phẩm
mình sử dụng được sản xuất
từ nguyên vật liệu nào và
từng phẩn của sản phẩm ấy
sẽ trở thành loại phế liệu
gì hay không?

Bạn có hiểu bối cảnh văn 
hóa xung quanh mình để có 
những điều chỉnh hành vi
và tìm giải pháp phù hợp với
điều kiện địa phương? 

Kiến thức về hệ sinh thái Ý thức về vòng đời
sản phẩm

Hiểu biết về thiết kế
và công nghệ

Nhận thức về
bối cảnh văn hóa



Kỹ năng xanh
CÁC KHÁI NIỆM XANH

Các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của việc làm xanh có thể được 
chia làm 3 nhóm cơ bản:

Kiến thức phổ thông
chung về phát triển

bền vững

Kỹ năng Khoa học, Toán 
học, Công nghệ & Kỹ thuật 

chuyên biệt cho từng 
ngành nghề

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý 
phục vụ quá trình chuyển 
đổi sang nền kinh tế xanh

Việc làm và ngành nghề mới trong những lĩnh vực xanh của nền kinh tế 
thường có yêu cầu về trình độ & kỹ năng cao hơn nhằm đáp ứng:

Các ứng dụng khoa 
học kỹ thuật mới

Đòi hỏi tinh tế hơn về 
tổ chức, liên kết, hợp 

tác, tư vấn,...

Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh:

Nhu cầu tạo ra những 
ngành nghề hoàn 

toàn mới

Nhu cầu nâng cấp kỹ 
năng trong những 

ngành nghề hiện có
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Kỹ năng về thích ứng và chuyển giao để học tập và áp dụng công nghệ, quy trình mới cần thiết cho 

việc làm xanh

Kỹ năng chiến lược và lãnh đạo để giúp các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp xây dựng 

ngành sản xuất sạch hơn, giao thông sạch hơn, v.v.

Nhận thức về môi trường và mức độ sẵn sàng học hỏi về phát triển bền vững

Kỹ năng điều phối, quản lý và kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế, xã hội và sinh thái

Kỹ năng phân tích hệ thống và rủi ro quản lý nhằm đánh giá, giải thích và hiểu được cả nhu cầu về 

thay đổi lẫn các biện pháp cần thiết

Kỹ năng khởi nghiệp để nắm bắt các cơ hội phát triển công nghệ carbon thấp

Kỹ năng đổi mới để nhận diện cơ hội và tạo ra chiến lược mới nhằm đáp ứng các thách thức xanh

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán để thảo luận về xung đột lợi ích trong bối cảnh phức tạp

Kỹ năng tiếp thị để xúc tiến sản phẩm dịch vụ xanh

Kỹ năng tư vấn để tư vấn cho khách hàng về các giải pháp xanh và phổ biến việc sử dụng công nghệ 

xanh

Kỹ năng xây dựng quan hệ, CNTT và ngôn ngữ để hoạt động trên thị trường toàn cầu
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Nguồn: ILO: Skills for Green jobs – A global view (2011)

Danh sách các kỹ năng cần thiết cho việc làm xanh của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

Kỹ năng xanh
CÁC KHÁI NIỆM XANH



Kỹ năng xanh
CÁC KHÁI NIỆM XANH

Danh sách các kỹ năng xanh (Vương quốc Anh)
Một danh sách các kỹ năng cần thiết cho quá trình dịch chuyển sang nền kinh tế xanh 
đã được đề xuất trong báo cáo trình Chính phủ Vương quốc Anh. Danh sách bao gồm 10 
nhóm kỹ năng chính (phân lớp 1): 

1. Kỹ năng thiết kế 
2. Kỹ năng về chất thải
3. Kỹ năng về năng lượng
4. Kỹ năng về nước
5. Kỹ năng xây dựng

6. Kỹ năng về giao thông vận tải 
7. Kỹ năng về nguyên vật liệu
8. Kỹ năng về tài chính
9. Kỹ năng quản lý
10. Kỹ năng quy hoạch và chính sách

Mỗi nhóm kỹ năng chính (Phân lớp 1) lại được làm rõ, miêu tả cụ thể hơn
ở Phân lớp 2 và Phân lớp 3 

Phân lớp 1 Phân lớp 2 Phân lớp 3

7. Kỹ năng
về nguyên
vật liệu

Các nguồn nguyên vật liệu sử dụng ít năng lượng, các 
nguồn nguyên vật liệu không yêu cầu vận chuyển xa, các 
nguyên vật liệu tái chế, khai thác các nguyên vật liệu thô 
có hiệu quả cao về năng lượng, cộng sinh công nghiệp, 
quãng đường vận chuyển

Mục đích sử dụng và đặc tính của nguyên vật liệu hiệu quả 
về năng lượng, các vật liệu tái chế, cộng sinh công nghiệp, 
mua sắm giảm thiểu phát thải khí carbon và hiệu quả về 
tài nguyên, tác động về chi phí của biến đổi khí hậu đối với 
mua sắm nguyên vật liệu

Tính toán sử dụng nguyên vật liệu, định giá và đánh giá 
vòng đời sản phẩm 

Lập kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu, thiết kế và áp dụng 
chu trình sử dụng nguyên vật liệu, thiết kế và áp dụng chu 
trình sử dụng hiệu quả năng lượng

Định giá chi phí và đánh giá vòng đời sản phẩm, áp dụng 
quy trình sử dụng hiệu quả năng lượng, phân tích chu trình 
sử dụng nguyên liệu

Nguồn gốc nguyên 
vật liệu

Lựa chọn và mua sắm

Sử dụng vật liệu và định 
lượng tác động

Các hệ thống quản lý

Giảm thiểu sử dụng
và tác động

Nguồn: ILO: Skills for Green jobs – A global view (2011)12
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Là hình mẫu về bảo vệ môi 
trường tại cộng đồng địa 
phương

Là đối tác chiến lược, được 
tin cậy của cộng đồng địa 
phương trong quá trình 
giải quyết các vấn đề về 
phát triển bền vững

Chủ động gắn kết với đối 
tác nội bộ và bên ngoài 
trong quá trình xanh hóa

Giảm tác động môi trường 
của khuôn viên trường học

Lồng ghép các vấn đề 
xanh vào chương trình đào 
tạo một cách có hệ thống

Cải thiện điều kiện sống 
cho cộng đồng địa phương

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp xanh: 



Sự cải tạo nhất thời mang tính hình 
thức về cơ sở vật chất hay chương 
trình đào tạo của cơ sở GDNN

Đích đến cố định

Thành tích bổ sung hoặc giải pháp 
tình thế

Một phần văn hóa của cơ sở 
GDNN, được mọi thành viên cùng 
quán triệt. Có thể quan sát và đo 
lường được theo thời gian

Một quá trình phát triển không 
ngừng để liên tục đáp ứng các nhu 
cầu và cơ hội thay đổi của cơ sở 
GDNN, thị trường lao động và thế 
giới

Một nội dung cơ bản không thể 
thiếu và liên tục được cập nhật 
trong hoạt động GDNN

KHÔNG PHẢI LÀ LÀ

Giáo dục nghề nghiệp xanh

X

X

X

14

Đặc điểm của giáo dục nghề nghiệp xanh
XANH HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP



Mô hình xanh hóa GDNN theo hướng tiếp cận tổng thể
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Trên cơ sở đào tạo kỹ năng nghề chuyên sâu đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, quá 
trình xanh hóa cơ sở GDNN được thực hiện đồng bộ ở các khía cạnh sau:

XANH HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
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Xanh hoá
gắn liền với 

quá trình quản lý cơ sở
GDNN

Các hoạt động xanh hóa là một phần không tách rời của quá trình quản lý cơ sở GDNN



Xanh hóa khuôn viên cơ sở đào tạo

Giảm tác động môi trường trong khuôn viên và nơi làm việc một cách đồng bộ
Cải thiện điều kiện làm việc và học tập cho giáo viên và học viên
Tăng khả năng tiếp cận cơ sở đào tạo cho người khuyết tật
Tạo môi trường an toàn và lành mạnh đối với tất cả các nhóm xã hội, tôn giáo và giới
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Mục đích:

XANH HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Giảm phát thải khí nhà kính
Giảm thiểu ô nhiễm không khí

Không khí và khí hậu

Chất thải
Giảm thiểu rác thải
Tái chế

Khả năng tiếp cận giao 
thông công cộng
Chia sẻ phương tiện giao 
thông
Khuyến khích sử dụng xe đạp

Giao thông vận tải

Vận chuyển & lưu trữ chất độc hại
Xử lý hóa chất độc hại

Quản lý chất độc hại

Sử dụng năng lượng hiệu quả
Sử dụng năng lượng tái tạo

Tiêu thụ năng lượng

Giảm lượng tiêu thụ nước
Giảm ô nhiễm nguồn nước

Tiêu thụ nước

Bảo tồn các khoảng xanh
Đảm bảo đa dạng sinh thái

Đất và hệ sinh thái

Sử dụng các sản phẩm địa 
phương
Sản xuất sản phẩm sạch

Dịch vụ thực phẩm

Thiết kế và xây dựng
Vận hành và bảo trì
Mật độ xây dựng

Xây dựng

Các lĩnh vực hành động
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Xanh hoá
chương trình
đào tạo

Lồng ghép các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng 
xanh vào tất cả các chương trình đào tạo

Bổ sung các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng xanh 
chuyên biệt áp dụng cho các nghề khác nhau
- Bổ sung các mô-đun mới (công nghệ, quy trình 
xanh) vào các khóa học hiện có

- Điều chỉnh các nội dung liên quan nhằm đảm 
bảo cho người học có các kỹ năng và kiến thức 
để làm việc theo yêu cầu của phát triển bền 
vững

Xây dựng chương trình đào tạo cho các nghề 
xanh mới

Lồng ghép các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng 
chung 
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IRON AND STEEL SECTORLồng ghép các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng xanh vào tất cả các chương trình đào tạo
   Lồng ghép các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng chung 

Ví dụ: Kết quả đầu ra chung cho các nghề trong Đào tạo nghề xanh
“Danh mục đầu ra cho Đào tạo nghề xanh”, Chương trình Hợp tác Việt – Đức “Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam” (2016) 

       Giải thích sự phù hợp của Chiến lược 
Tăng trưởng xanh quốc gia và Chương 
trình Hành động quốc gia về tăng trưởng 
xanh đối với trường học, công ty thực tập 
và nghề nghiệp của mình bằng cách đưa 
ra các ví dụ minh họa
       Áp dụng các quy định về bảo vệ môi 
trường có liên quan tại nơi làm việc
       Đưa ra các ví dụ về biện pháp tổ 
chức, kỹ thuật và hành vi để bảo vệ môi 
trường/sử dụng hiệu quả năng lượng và 
tài nguyên trong nhà trường và công ty 
thực tập

Xanh hóa chương trình đào tạo
XANH HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

       Mô tả các rủi ro môi trường có thể có 
tại xưởng thực hành/công ty thực tập 
của mình và cách để giảm thiểu các rủi 
ro này bằng các hành vi nghề nghiệp 
phù hợp
       Sử dụng năng lượng và vật liệu hiệu 
quả và tiết kiệm tại trường học và công 
ty thực tập
       Áp dụng hệ thống phân cấp quản lý 
chất thải “3R” (giảm thiểu, tái sử dụng, 
tái chế) 
       Lưu trữ các chất độc hại và các chất 
thải nguy hại theo cách thân thiện với 
môi trường
       Tư vấn cho khách hàng về sử dụng 
năng lượng hiệu quả và tiết kiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

Khi kết thúc chương trình đào tạo, người học có khả năng:



XANH HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
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IRON AND STEEL SECTOR

Xanh hóa chương trình đào tạo

Bổ sung các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng xanh chuyên biệt áp dụng cho các nghề 

khác nhau 
- Bổ sung mô-đun mới về công nghệ/quy trình xanh vào chương trình hiện có

Ví dụ: Các đơn vị năng lực (ĐVNL) về môi trường và du lịch bền vững được đưa vào
Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam – nghề Điều hành du lịch và Đại lý lữ hành do Tổng 
cục Du lịch phát hành năm 2016

Ghi chú: 
Bậc: Tiêu chuẩn VTOS bao gồm năm bậc trình độ trong sáu lĩnh vực 
nghề chính, từ bậc 1 (thấp nhất) tới bậc 5 (cao nhất). 
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Xanh hóa chương trình đào tạo

Bổ sung các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng xanh chuyên biệt cho các nghề khác 

nhau
- Điều chỉnh các nội dung liên quan nhằm đảm bảo người học có được kỹ năng làm 
việc bền vững. 

Ví dụ: Lồng ghép các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng xanh vào kết quả đầu ra ngành Kỹ thuật 
viên Cơ khí xây dựng
“Danh mục đầu ra cho Đào tạo nghề xanh”, Chương trình Hợp tác Việt – Đức “Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam”

Khi kết thúc chương trình đào tạo, người học có 
khả năng:
1. Đánh giá các tác động sinh thái của các kỹ thuật 
hàn và cắt
2. Tránh tiêu thụ năng lượng không cần thiết thông 
qua lập kế hoạch, xử lý và duy trì đúng các quy 
trình sản xuất
3. Tránh tạo ra phế liệu và tránh tiêu thụ nhiều vật 
liệu thông qua lập kế hoạch, xử lý và duy trì đúng 
các quy trình sản xuất
4. Xử lý các vật tư phụ trợ và vận hành (VD: điều 
làm mát, dung môi, dầu, mỡ và nhiên liệu) một 
cách thân thiện với môi trường (đặc biệt là tránh 
phát thải vào không khí, đất và nước)
5. Tách và xử lý các bộ phận không sử dụng được 
cũng như các phế liệu kim loại và nhựa theo các 
yêu cầu của hệ thống quản lý rác thải của nhà 
trường và công ty đối tác
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Xanh hóa chương trình đào tạo
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Xây dựng chương trình đào tạo cho các nghề xanh mới

Nếu chuyên môn về một nghề hiện có, cũng như các mô-đun/trình độ đào tạo bổ sung 

được xem là chưa đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng của nền kinh tế xanh thì dựa theo nhu 

cầu thị trường, có thể xây dựng chương trình đào tạo cho nghề mới. 

Ví dụ:    

     Kỹ thuật viên xử lý và tái chế rác thải

     Kỹ thuật viên đường ống nước và nước thải công nghiệp

     Kỹ thuật viên quang điện

     Kỹ thuật viên cơ điện tử năng lượng gió
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Xanh hóa phương pháp giảng dạy

Xanh hóa phương pháp dạy học là việc sử dụng các phương pháp dạy học mang tính 
thực hành, lấy học sinh làm trung tâm nhằm nghiên cứu và tìm ra các phương pháp thực 
tế để xanh hóa các sản phẩm, quy trình, dịch vụ

Phương pháp dạy học xanh ưu tiên sử dụng các hoạt động học tập theo dự án, học liên 
môn – liên ngành và học tập dựa trên trải nghiệm

Ví dụ về việc sử dụng dụng các hoạt động dạy học xanh:

22

Người học và nhà giáo GDNN cùng điều tra khảo sát hiệu suất 
sử dụng năng lượng các tòa nhà trong khuôn viên nhà trường và 
đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng năng 
lượng (VD: Cải thiện hệ thống chiếu sáng, điều hòa, vv...)

Người học tính toán và so sánh giá thành các phương án 
sử dụng/cắt giảm năng lượng tòa nhà/lớp học

Người học và nhà giáo GDNN tìm hiểu và thiết kế các sản 
phẩm có thể sử dụng trong quá trình dạy và học bằng các 
vật liệu tái chế



XANH HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Xanh hóa cộng đồng và nơi làm việc

Cơ sở GDNN xanh thúc đẩy và tham gia vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và của 
các doanh nghiệp địa phương thông qua việc:
     Cùng các đối tác địa phương thực hiện các dự án/hoạt động để giải quyết các vấn đề môi 
trường ở địa bàn địa phương
     Phổ biến và hỗ trợ cho doanh nghiệp/cơ quan địa phương giảm thiểu tác động môi trường 
trong hoạt động của mình

23

Ví dụ: Tại trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, sinh viên đã 
thành lập CLB tình nguyện “Vì tỉnh Ninh Thuận xanh – sạch 
– đẹp”. Hàng tháng, CLB tổ chức các hoạt động nhằm làm 
sạch bãi biển, quảng trường thành phố và dọn dẹp các khu 
vực công cộng. Các hoạt động của CLB đã góp phần nâng 
cao nhận thức và ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho 
cộng đồng địa phương. Cao đẳng nghề Ninh Thuận

(tỉnh Ninh Thuận)
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Xanh hóa văn hóa trường học

Tầm nhìn của nhà trường về phát triển bền vững được thể hiện qua phương thức tiếp 
cận xanh hóa tổng thể, theo đó, quá trình xanh hóa diễn ra ở tất cả các lĩnh vực hoạt 
động:

Ý thức môi trường được thể hiện trong các hành vi, hoạt động thường ngày của mọi 
thành viên nhà trường, từ Ban giám hiệu tới các giáo viên, nhân viên và sinh viên

24

Ví dụ: Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) trực thuộc Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang nỗ lực xây dựng văn 
hóa trường học xanh từ những hành động cụ thể hàng ngày, như 
nói không với nước suối đóng chai nhựa, thường xuyên vệ sinh lớp 
học và các xưởng thực hành gọn gàng, sạch sẽ. Mỗi buổi chiều 
thứ sáu, toàn bộ Ban giám hiệu và các thầy cô đều dành thời gian 
tổng vệ sinh khuôn viên nhà trường và chăm sóc cây xanh.

VCMI cũng đang triển khai thực hiện lồng ghép yếu tố xanh vào 
các nghề đạo tạo hiện có của nhà trường, đồng thời phát triển 02 
ngành nghề mới về lĩnh vực đào tạo nghề Xanh theo tiêu chuẩn 
quốc tế của CHLB Đức.

Trường Cao đẳng
Cơ giới và Thủy lợi 

(tỉnh Đồng Nai)

Thân thiện với môi trường và phát triển bền vững là một giá 
trị không tách rời của thương hiệu nhà trường – đem lại lợi 
ích cho sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm và giúp nhà 
trường có được các mối quan hệ hợp tác doanh nghiệp hữu 
ích, dài lâu

Nội dung và phương pháp giảng dạy

Xây dựng và phát triền nguồn nhân lực

Quản trị trường học và đạo đức nghề nghiệp

Hợp tác với doanh nghiệp và quan hệ đối tác

Quản lý chất lượng

Quản lý khuôn viên và cơ sở vật chất nhà trường
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Xanh hóa trong công tác quản lý nhà trường

Xanh hóa là một nhiệm vụ không tách rời trong quy trình quản lý cơ sở GDNN của lãnh 
đạo nhà trường
Lãnh đạo nhà trường:
     Phát động, phổ biến và hỗ trợ cho quá trình xanh hóa
     Tạo điều kiện về tài chính, nhân lực, vật lực cho quá trình xanh hóa
     Đi đầu trong quá trình xanh hóa bằng cách nêu gương và chủ động hợp tác
Xanh hóa là một bộ phận không tách rời của:
     Tầm nhìn và sứ mệnh nhà trường 
     Kế hoạch chiến lược và các quy trình hoạt động của nhà trường
     Hệ thống quản lý chất lượng của nhà trường
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