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1/3Dự án 

Sử dụng nước vệ sinhTính bền vững Sự tiêu thụ nướcKhoa học Trái đất

Trung cấp

Dấu chân nước của tôi

PHƯƠNG THỨC 
TRÌNH BÀY
Các bạn học sinh nên cung cấp tài liệu từng 
bước về „nghiên cứu“ của các bạn ấy: Các bạn 
đã bắt đầu từ đâu, làm thế nào để tiếp cận với 
các vấn đề mà các bạn đã thử - cái gì hoạt động 
tốt, cái gì thất bại, các bạn đã thích nghi như thế 
nào ... và cuối cùng - những thay đổi nào mà 
các bạn đã quan sát được (trong con số ví dụ 
như số lít được sử dụng, trong thái độ, hành vi 
và cảm xúc - của chính các bạn và những người 
mà các bạn đã đưa vào dự án của mình) (thành 
viên trong gia đình, hàng xóm, những người 
theo dõi trên mạng xã hội ...)

100% 20 % 20 % 0 %

Để nâng cao nhận thức về thói quen sử dụng nước trong việc nội trợ, 
trong gia đình chúng ta và những điều chủ yếu tạo nên nó là gì. Mục 
tiêu là giảm việc dùng nước trong cuộc sống hàng ngày của những 
người tham gia, tích hợp hành vi và tiêu chuẩn sống của chính họ vào 
một bức tranh lớn hơn, bắt đầu từ quy mô nhỏ và lớn dần lên. Họ có 
thể bắt đầu các chiến dịch để truyền bá thông tin với các đồng nghiệp 
của mình. Để chơi hấp dẫn hơn, các thử thách có thể được tổ chức để 
xem ai chứng tỏ khả năng sử dụng và tái sử dụng nước tốt nhất.

Chúng ta cần nước để làm gì? 

Làm thế nào để bạn có thể tiếp cận nghiên cứu này? Bạn có 
phương pháp, dụng cụ nào ...?

Chúng ta sử dụng nước ở đâu? 2

Bạn mong đợi điều gì - xem xét mức đột tiêu thụ nước của bạn, 
xem kết quả của các hành động của mình?

2

Cái gì hoạt động? Cái gì không hoạt động? Làm thế nào để điều 
chỉnh chiến lược của mình?

4

Bạn có quan sát thấy bất kỳ thay đổi nào không?5

Bạn quan sát gì?3

Nước đến từ đâu? 3

Bạn nghĩ một ngày bạn thực sự sử dụng bao nhiêu nước? 4

Bạn ước tính lượng nước sử dụng tại vùng lân cận bạn là 5

Tại sao chúng ta nên quan tâm?8

Làm thế nào để chúng ta có thể tận dụng tốt hơn nguồn 
nước mà chúng ta sử dụng và làm thế nào để chúng ta có 

7

Chúng ta sử dụng nước như thế nào - chúng ta có tận dụng 
hết nó không hay đổ trực tiếp nó xuống cống? 

6

Guiding Questions

Câu hỏi hướng dẫn nghiên cứu:

MÔN HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TỪ KHÓA

KẾT NỐI TỚI MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

BIỂU ĐỒ STEM 

THỜI GIAN DÀNH 
CHO HOẠT ĐỘNG 

GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU CHÍNH



D
e

si
g

n
e

d
 b

y
 G

ro
u

p
e

-D
e

jo
u

r.
d

e

2/3

Bạn cho rằng cái gì đáng ngạc nhiên? Bạn đã 
học được gì? Bạn sẽ duy trì những thay đổi 
nào? 

6

Bạn muốn nói gì với người khác? (Kể câu 
chuyện của bạn)

7

Điều gì nên được thay đổi ở cấp độ lớn hơn 
(cộng đồng của bạn ...) để hỗ trợ giảm thiểu sử 
dụng nước - bạn diễn thuyết trước ai để có thể 
làm như vậy? 

8

Gắn thẻ và ghi lại dựa trên quan sát và nhập 
dữ liệu về rò rỉ nước, mất mát hoặc áp lực 
nước sau cùng thấp hơn, và cả những điều 
khác.

2

Bảng kiểm kê nước và những 
thiết bị đã sử dụng 

3

Thực tế việc sử dụng nước trong 
các hộ gia đình: xác định các chiến 
lược hợp lý để lập kế hoạch tiết kiệm 
nước.

a

Tiêu thụ và đo lường: được thực hiện 
trong hoàn cảnh của gia đình trong 
một khung thời gian cụ thể. Điều này 
phải được thực hiện bằng các giá trị 
chuẩn hóa.

b

NGUYÊN VẬT LIỆU

Thiết lập một thiết bị đo lường để kiểm tra 
mức tiêu thụ hàng ngày (các thùng chứa 
nước lớn thường được tìm thấy trong siêu 
thị và cửa hàng địa phương có thể được 
điều chỉnh và phù hợp với mục đích đó)

Trước khi bắt đầu dự án, điều phối viên được 
yêu cầu điều chỉnh các câu hỏi hướng dẫn cho 
nhóm của họ và thiết lập khung thời gian. Hơn 
thế nữa, họ nên cung cấp thông tin liên lạc của 
chính quyền địa phương và những người ra 
quyết định cho những người tham gia. Cuối 
cùng, các kênh truyền thông cần được làm rõ: 
Những kênh truyền thông nào nên được sử 
dụng để lập tài liệu và báo cáo, và để phản hồi, 
những nền tảng truyền thông nào nên được sử 
dụng để vận động? (Điều này phải tuân theo 
chính sách/điều khoản hạn chế của trường học 
địa phương liên quan đến việc sử dụng phương 
tiện truyền thông và ảnh/video của những người 
tham gia; giới hạn tuổi đối với việc sử dụng các 
nền tảng truyền thông xã hội)

Không có nhiều thứ cần cho dự án: Bạn nên 
tìm một số cách để đo lượng nước tiêu thụ của 
mình - điều này có thể được thực hiện bằng 
cách sử dụng các loại thùng chứa khác nhau 
- cốc đo (lít) hoặc cân ... Trong quá trình thực 
hiện dự án, bạn có thể đưa ra các ý tưởng để 
thay đổi thói quen tiêu thụ nước của mình mà có 
thể cần các vật liệu khác. Nếu bạn có khả năng 
xem đồng hồ nước của nhà mình, điều này có 
thể hữu ích nhưng không cần thiết. Đối với tài 
liệu và mục đích giao tiếp, bạn sẽ cần kết nối 
mạng, một số thiết bị để ghi chú và có thể chụp 
ảnh hoặc tạo video ngắn.

Chai 6 lít Chai 20 lít 

Dự án 

Sử dụng nước vệ sinhTính bền vững Sự tiêu thụ nướcKhoa học Trái đất

Trung cấp

Dấu chân nước của tôi
MÔN HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TỪ KHÓA
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Định lượng và So sánh liên quan đến 
đầu ra của dòng nước.

c

Liệt kê các phép đo lượng nước 
quan sát được nhằm giảm tiêu thụ 
nước và chuyển hướng nguồn tài 
nguyên này. Điều này nhằm mở 
đường cho việc giảm lượng nước 
trong hộ gia đình và mở rộng ra 
cộng đồng, nơi có những người 
tham gia thực hiện dự án này.

d

Mục tiêu: tìm ra lượng nước thực tế sử dụng, 
tiêu thụ hoặc lãng phí - và giảm tổng lượng 
nước. Hơn thế, hãy truyền bá và tiếp cận các 
đồng nghiệp, cộng đồng và những người đưa 
ra quyết định.

Trình bày các quy trình chung và ngày cần tuân 
thủ để quy trình được thực hiện, liên quan đến 
các trường hợp can thiệp cụ thể tương tự như 
từng hộ gia đình riêng lẻ.

2

Về việc phổ biến thông tin thu thập được: tờ 
rơi, video hướng dẫn ngắn với các mẹo tiết 
kiệm nước. Trường hợp này có thể được lập 
kế hoạch ở quy mô nhỏ với khả năng thực hiện 
cao, phù hợp với điều kiện của hộ gia đình. 

3

NHIỆM VỤ

Dự án này chủ yếu là một nghiên cứu quy mô nhỏ, tự 
thực hiện, có thể được tích hợp vào một chiến dịch hành 
động lớn hơn. Nó được lên kế hoạch để làm việc trong 
một môi trường đào tạo từ xa. Điều phối viên đóng vai trò 
cố vấn và cung cấp phản hồi đồng thời để lại phần lớn kế 
hoạch cho người tham gia. 

Những người tham gia nhận được một danh mục các 
câu hỏi hướng dẫn và khung thời gian. Phản hồi nên 
được cung cấp cho mỗi bước thực hiện. Họ nên nghĩ 
cách tiếp cận “nghiên cứu” theo hoàn cảnh cụ thể của họ 
(điều kiện sống, khả năng tiếp cận các thiết bị đo lường) 
và lập kế hoạch nghiên cứu cho phù hợp:

Người tham gia cần được khuyến khích liên hệ với chính 
quyền địa phương, những người ra quyết định và các 
bên liên quan để truyền đạt những hiểu biết của họ và 
vận động cho những thay đổi về việc sử dụng nước 
trong cộng đồng của họ. Do đó, điều phối viên hướng 
dẫn nên cung cấp chi tiết liên hệ của chính quyền địa 
phương vì điều này giúp người tham gia thực hiện bước 
này dễ dàng hơn. Điều quan trọng là những người tham 
gia cảm thấy hành động và việc học của họ không chỉ 
cho trường học mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự 
phát triển của cộng đồng. 

Thảo luận giữa những người tham gia có thể trở nên 
phong phú. Điều này phụ thuộc nhiều vào thiết bị kỹ 
thuật và khung thời gian. Nếu có thể, một cuộc họp (trực 
tuyến) và thảo luận với những người ra quyết định ở địa 
phương có thể là động lực thúc đẩy sự tham gia của mọi 
người. 

KHUYẾN KHÍCH THẢO LUẬN 

Bao gồm các mẹo tiết kiệm nước và/ hoặc tư vấn thêm 
về các địa điểm liên quan đến việc tiêu thụ nước.

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

TÁC GIẢ
Viola Kessel, Carlos Cortés

Dự án 

Sử dụng nước vệ sinhTính bền vững Sự tiêu thụ nướcKhoa học Trái đất

Trung cấp

Dấu chân nước của tôi
MÔN HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TỪ KHÓA


