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“Trở thành đ  ối tác với cộng đồng rừng ngập mặn, các tổ chức phi chính phủ cấp cơ sở, các nhà nghiên cứu và các chính phủ 

địa phương đ  ể bảo tồn và khôi phục rừng ngập mặn và hệ sinh thái ven biển có liên quan, đồng thời thúc đầy các hoạt động   
quản lý các nguồn tài nguyên ven biển bền vững dựa vào cộng đồng.”  

   

Lịch năm: Cuộc thi vẽ về rừng ngập mặn cho thiếu nhi  
Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký 

 
 
Gửi những Người bạn thân mến của Rừng ngập mặn, 
 
Ngày hôm nay 1/6 và chỉ còn một tháng nữa thôi là tới cuộc thi Vẽ tranh lịch về rừng ngập 
mặn dành cho thiếu nhi quốc tế lần thứ 12. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tham gia vào năm 
nay! Cuộc thi vẽ rừng ngập mặn lần này được tổ chức để cũng để nhằm hưởng ứng Ngày Môi 
trường Thế giới 5/6 và Ngày Đại dương Thế giới 8/6. 
 
Chúng tôi xin trân trọng kính mời các em thiếu nhi ở các quốc gia khác nhau tham dự vào 
cuộc thi này và học hỏi thêm về tầm quan trọng của rừng ngập mặn đối với cuộc sống của 
cộng đồng sống ở ven biền nói riêng và cuộc sống của các sinh vật biển nói chung.  
 
Cụ thể chúng tôi rất hoan nghênh quý vị liên lạc với các trường học và các giáo viên trong 
khu vực sinh sống của mình và cung cấp cho họ những thông tin về cuộc thi này, và đồng thời 
đóng vai trò như một người liên lạc giữa MAP và các trường học địa phương như là một nhân 
tố nguồn về thông tin có liên quan đến tài nguyên rừng ngập mặn và sinh thái. Ngoài ra, 
chúng tôi sẽ yêu cầu bạn thu thập những người chiến thắng từ mỗi trường tham gia trong cuộc 
thi ở nước của quý vị, và gửi ba bài tốt nhất về MAP tại địa chỉ ở phía trên để có những đánh 
giá cuối cùng, và quyết định bài nào sẽ được in vào lịch. Chúng ta phải nhận được tất cả các 
tác phẩm của các em thiếu nhi tại văn phòng của MAP trước ngày cuối cùng của tháng sáu 
năm. 
 
Chương trình này cung cấp một cơ hội để tham gia cùng các tổ chức phi chính phủ để xây 
dựng mối quan hệ với các giáo viên và cung cấp cho các em học sinh những thông tin về môi 
trường. Giáo dục trẻ em về tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng ngập mặn và ven biển là rất 
quan trọng để đạt được sự thay đổi dài hạn. Nếu không có thông tin này, các thế hệ hiện tại sẽ 
lớn lên mà coi nhẹ các giá trị về môi trường (học hỏi từ cha mẹ của họ), chỉ trừ khi họ được 
cung cấp những cái nhìn khác về hệ sinh thái ven biển và rừng ngập mặn. 
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Chúng tôi xin đính kèm theo các thông tin đã sẵn sàng để quý vị có thể điển tên mình vào như 
là người đại diện liên lạc tại địa phương và lặp lại việc phổ biến nội dung trên cho các giáo 
viên ở nước của bạn. 
 
Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu trường của quý vị tham gia vào cuộc thi này bằng 
cách liên hệ với Monica Alicia Paz Gutierrez-Quarto tại địa chỉ email: 
monicagquarto@olympus.net, và cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị 
trong việc thực hiện dự án giáo dục tuyệt vời này tại nước của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi tất cả 
những học sinh đoạt giải, các tổ chức phi chính phủ tham gia, và các trường học những quyển 
lịch của chúng tôi sau khi dự án hoàn thành. Và những học sinh đoạt giải sẽ nhận được chứng 
nhận chính thức có đóng dấu xác nhận về thành tích xuất sắc của các em trong Cuộc thi vẽ 
tranh về rừng ngập mặn dành cho thiếu nhi.  
 
Trân trọng, 
 
Sylvia Paulot 
(Tình nguyện viên/Thực tập sinh Văn phòng MAP khu vực Châu Á) Thay 
mặt cho: 
 
Monica Alicia Paz Gutierrez-Quarto, 
Điều phối dự án lịch Mangrove 
Action Project 
monicagquarto@olympus.net 

Tel. (360) 452-5866 
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Cuộc thi vẽ tranh lịch về rừng ngập mặn dành 
cho thiếu nhi 

 
Thông báo cho giáo viên và các trường học – Cơ cấu cuộc thi 
 
Một cuộc thi vẽ tranh về rừng ngập mặn vui và bổ ích dành cho thiếu nhi từ 6 đến 16 tuổi 
 
Chúng tôi xin trân trọng kính mời các em thiếu nhi của các trường tiểu học và trung học cơ sở 
đến từ các quốc gia nhiệt đới và cận nhiệt đới, những em thiếu nhi học trong những ngôi 
trường gần với những cánh rừng ngập mặn, để sáng tạo ra các tác phẩm tranh và nói cho 
chúng ta biết “Tại sao rừng ngập mặn lại quan trọng với các em và cộng đồng nơi các em sinh 
sống” 
 
Những tác phẩm của các em thiếu nhi được lựa chọn sẽ được in trong lịch năm mới và được 
phân phối tại các sự kiện quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về hệ sinh thái rừn ngập mặn. 
Cuộc thi sáng tạo nài nhằm mục đích nâng cao sự trân trọng và ý thức về rừng ngập mặn, 
đồng thời cổ vũ và lắng nghe những “âm thanh sáng tạo” từ các em thiếu nhi sống trong các 
khu vực rừng ngập mặn. 
 
Xin vui lòng giúp chúng tôi giới thiệu chiến dịch này tại trường của quý vị bằng cách liên hệ 
với các giáo viên về khoa học và nghệ thuật trong khu vực và khuyến khích họ làm việc cùng 
nhau trong dự án ngộ nghĩnh mà đột phá này.  
********************************** 
 
Những tác phẩm như thế nào có thể được nộp? 
 
Kỹ thuật: Vẽ, màu chì, mực, cắt dán, màu dầu, màu sáp…v.v. 
  
Kích thước: Vẽ trên chất liệu vải hoặc giấy, 45 cm x 30 cm. 
Tác phẩm phải ở dạng nằm ngang (chiều dài nằm ngang, chiều rộng nằm dọc), để có thể vừa 
với khổ lịch (Chúng tôi đã từng nhận những tác phẩm rất xuất sắc nhưng tranh đặt nằm dọc, 
vì vậy mà đã không thể sử dụng được.) 
 
Xác nhận của tác giả: Mặt sau của mỗi tác phẩm xin vui lòng ghi bằng tiếng Anh: tên đầy đủ 
và tuổi của tác giả, tên trường, địa chỉ, thành phố hoặc thị trấn, tên quốc gia và tên của tác 
phẩm  
 
Độ tuổi giới hạn: 6-16 tuổi 
 
Tác phẩm thắng cuộc sẽ được đánh giá lựa chon như thế nào? Mỗi trường sẽ tổ chức triển lãm 
tranh riêng và chọn ra 3 người chiến thắng và tổ chức phi chính phủ tham gia sẽ tập hợp tất cả 
những người chiến thắng từ các trường ở một quốc gia, sau đó gửi đến văn phòng MAP để 
chọn ra một nhóm các tác phẩm tốt nhất của các họa sỹ nhí. 
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Giải thưởng được tính như thế nào? 
- Giải nhất sẽ nhận được một giấy chứng nhận, 3 cuốn lịch và tác phẩm được công nhận đã 
được xuất bản dưới dạng ấn phẩm lịch quốc tế và được phân phối ở phạm vi toàn cầu 

- Giải nhì sẽ được nhận một giấy chứng nhận và một cuốn lịch 
- Giải ba sẽ nhận được một giấy chứng nhận và một cuốn lịch 
Ngôi trường chiến thắng tại mỗi quốc gia sẽ nhận được 2 cuốn lịch 
Mỗi tổ chức phi chính phủ tham gia tổ chức sẽ nhận được 8 cuốn lịch 
 
Thời hạn chương trình là khi nào? 
Xin vui lòng gửi các tác phẩm về văn phòng của MAP trước  15 tháng 3.
 
Chỉ dẫn gửi thư: Tác phẩm tham dự phải được đựng trong ống nhựa cứng chuyên dùng đựng 
bản đồ dể đảm bảo không có hư hại khi vận chuyển. Đảm bảo rằng các tắc phẩm được gửi 
trong một bì thư có chữ ký hoặc chứng nhận về địa chỉ bên dưới đây. 
 
Liên hệ với ai? Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu trường bạn có kế hoạch tham dự bằng 
cách liên hệ:  
Monica Gutierrez-Quarto, 
Điều phối viên dự án lịch 
Mangrove Action Project 
P.O. Box 1854,  4872 Deer Park Rd. 
Port Angeles, WA 98362-0279, USA 
Tel./ fax (360) 452-5866 
E-mail: monicagquarto@olympus.net and mangroveap@olympus.net 
 
Tất cả các tác phẩm được lựa chọn tại cấp quốc gia sẽ được nộp vào cùng một địa chỉ ở trên. 
 
Đối tác tổ chức phi chính phủ địa phương của quý vị là: Tên: 
Địa chỉ: 
E-mail: 
====================== 
 
 

Một số chuyến đi thực địa gợi ý và bài học trong lớp 
 
Người ta cho rằng cuộc thi này có thể trùng với một dự án liên kết giáo dục sinh thái rừng 
ngập mặn Associated dành cho trẻ em. Bài học này sẽ làm nổi bật tầm quan trọng của rừng 
ngập mặn đối với môi trường, cho cộng đồng của các em, cho cá và/ hoặc cho các loài động 
vật rừng ngập mặn có liên quan. Mục đích của dự án giáo dục này là để giúp các trẻ em tham 
gia hiểu thấu đáo hơn rừng ngập mặn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và cho cộng 
đồng của của các em. 
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1.- Thông tin và hướng dẫn trong lớp học, hỗ trợ bởi sách giáo khoa, chương trình giảng dạy 
rừn ngập mặn, slide trình chiếu và video. Điều này có thể được thực hiện thí điểm như trong 
Ngày Môi trường Thế giới (ngày 5/6), Ngày Đại dương Thế giới (ngày 8/6). 
 
2– Các chuyến đi quan sát thực địa sinh thái học cùng với giáo viên và/ hoặc người đầu mối 
liên lạc tại địa phương, nơi các em có thể quan sát dưới nhiều hình thức của cuộc sống trong 
rừng ngập mặn, chẳng hạn như các loài chim nhiều màu, cá, cua, động vật thân mềm, loài bò 
sát , động vật có vú và côn trùng, trong khi học tập về các đặc tính độc đáo của các cây và cây 
trồng ngập mặn kết hợp. 
 
3- Trong hoặc sau các chuyến đi thực địa, các em có thể tổ chức các cuộc phỏng vấn với cha 
mẹ hoặc các ngư dân địa phương về các rừng ngập mặn trong khu vực của họ, học hỏi nhiều 
hơn về lịch sử của rừng ngập mặn của khu vực, cũng như lý do tại sao chúng lại quan trọng và 
những nguyên nhân mà rừng ngập mặn bị mất dần đi. 
 
4. – Như là một kết quả của nghiên cứu này, các em nhỏ sẽ có thể mong muốn tạo ra tác phẩm 
nghệ thuật dành cho các cuộc thi vẽ tranh cho lịch này. 
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