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Mục tiêu là gì? 

Tăng cường kiến thức và kỹ 

năng về biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững trong các 

trường đại học.  

Tại sao? 

Để ứng phó với biến đổi khí 

hậu, chúng ta phải thực hiện 

phương châm “Tư duy toàn 

cầu và hành động địa 

phương”. Trong đó, giáo dục 

đại học đóng vai trò quan 

trọng để tìm kiếm những giải 

pháp hiệu quả và bền vững 

để giảm nhẹ tổn thương do 

biến đổi khí hậu, đồng thời 

tăng cường năng lực thích 

ứng. Đặc biệt, các cơ sở đào 

tạo đại học là nơi nghiên cứu 

về biến đổi khí hậu và sự 

thích ứng, từ đó áp dụng 

được những hiểu biết này 

vào thực tế.   

Chúng tôi đã làm được 
những gì? 

 

Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội hiện 

đào tạo 8 lĩnh vực chuyên 

môn chính:  Môi trường, Khí 

tượng, Thủy văn, Trắc địa-

Bản đồ, Quản lý đất đai, Tài 

nguyên nước, Biến đổi khí 

hậu và Phát triển bền vững, 

Khoa học biển và Địa chất.  

Trong đó, chương trình 

đào tạo cử nhân Ngành 

Biến đổi khí hậu và Phát 

triển bền vững là một 

chương trình:  

 Giải quyết toàn diện các 

vấn đề liên quan đến biến đổi 

khí hậu và phát triển bền 

vững.  

 Cung cấp nền tảng 

chuyên môn sâu về biến 

đổi khí hậu và phát triển 

bền vững. 

 Quá trình học tập được 

thực hiện song song trên 

lớp và ngoài lớp học, từ 

đó có được các kiến 

thức, kỹ năng và kinh 

nghiệm thực tiễn.  

 

95% cán bộ, 
giáo viên, 

giảng viên, 
nhân viên, học 
sinh, sinh viên  

trong cơ sở 
giáo dục 
 nâng cao 

nhận thức và 
kỹ năng  

thông tin, 
tuyên truyền 
về biến đổi 
 khí hậu và 
phát triển  
bền vững 



 Chương trình học có tính 

định hướng xanh và bền 

vững 

Sinh viên có cơ hội khám 

phá, tìm hiểu các hoạt động 

bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu, từ 

đó củng cố “kiến thức” đã 

học, đồng thời thay đổi thái 

độ, nâng cao kỹ năng và 

hình thành hành vi, hướng 

tới lối sống bền vững. 

 Chương trình có sự kết 

nối với cộng đồng. 

Quá trình học tập của sinh 

viên luôn có sự kết hợp 

giữa việc thu nhận kiến 

thức từ giảng viên và các 

hoạt động tương tác với 

môi trường và cộng đồng 

xung quanh. Nhờ vậy, sinh 

viên có đủ kỹ năng và kiến 

thức chuyên ngành, có thể 

đánh giá, lập kế hoạch và thực 

hiện các dự án hướng đến sự 

bền vững của môi trường, xã 

hội và cộng đồng địa phương. 

 Chương trình mang tính 

liên ngành 

Kiến thức ở nhiều khía cạnh 

kinh tế, văn hóa, xã hội và môi 

trường được lồng ghép trong 

chương trình từ đó giúp người 

học có thể tự tin đưa ra các 

giải pháp, xây dựng các chính 

sách, hoạt động thực tiễn để 

phát triển lâu dài, hạn chế tác 

động bất lợi đến môi trường. 

 Chương trình học có 

nguồn học liệu đa dạng. 

Nguồn học liệu đa dạng với 

hơn 100 đầu sách liên quan 

đến biến đổi khí hậu và phát 

triển bền vững, được cập 

nhật theo thời gian. 

 Chương trình học mang 

tính tích hợp 

Lồng ghép nội dung của các 

hoạt động trong đời sống 

hàng ngày vào chương trình 

học sẽ giúp sinh viên hình 

thành và phát triển các kỹ 

năng sống, có khả năng ứng 

dụng vào thực tiễn. 

Tôi có thể làm gì để đạt 
được mục tiêu này? 

Bạn có thể tìm hiểu các 

thông tin này từ website: 

https://bdkh.hunre.edu.vn/ 

Đọc thêm những nỗ lực của 

MOET về giáo dục biến đổi khí 

hậu trong trường học. 

https://moet.gov.vn/giaoducquo

cdan/  

Tìm hiểu thêm các mục tiêu 

phát triển bền vững: 

http://www.un.org/ 

sustainabledevelopment 
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