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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC AN TOÀN VỀ HỎA HOẠN CHO TRẺ 3-5 TUỔI
CỦA HOA KÌ VÀ VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN
GIÁO DỤC MẦM NON Ở VIỆT NAM
Nguyễn Thị Mỹ Dung - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngày nhận bài: 28/11/2017; ngày sửa chữa: 01/12/2017; ngày duyệt đăng: 12/12/2017.
Abstract: Preschoolers are often injured such as burns, cuts, falls and electric shock due to the
limitations on their cognitive abilities as well as their experiences. Therefore, the injury prevention
skills education for preschoolers is a topic that educators are interested in. This article will analyze
to clarify the key issues of the fire safety education program for children 3-5 years of age by the
United States Fire Administration in collaboration with the Sesame Workshop, including the
educational targets, the educational contents and educational measures, from that learns the
experiences of the program to apply to the preschool education in Vietnam.
Keywords: Safety skills, fire safety education, preschool education, fire.
1. Mở đầu
Đối với trẻ em lứa tuổi mầm non, mọi sự vật - hiện
tượng xung quanh đều hết sức lạ lẫm; từ đó nảy sinh ở
trẻ mong muốn được khám phá chúng. Tuy nhiên, sự tò
mò của trẻ thường không đi kèm với những hiểu biết về
mức độ an toàn; vì thế, trẻ thường gặp phải những tai nạn
như bỏng, đứt tay, ngã, điện giật... Những trẻ càng hiếu
động thì nguy cơ gặp phải các tai nạn gây thương tích
càng nhiều. Do đó, việc phòng tránh, hạn chế đến mức
thấp nhất những tai nạn thương tích cho trẻ là điều mà
các nhà giáo dục cần đặc biệt quan tâm.
Theo số liệu thống kê của Cơ quan Quản lí hỏa
hoạn (CQQLHH) Hoa Kì, hàng năm, hơn một nửa số
ca tử vong do hỏa hoạn ở trẻ em là ở độ tuổi từ 4 tuổi
trở xuống; vì vậy, đây là đối tượng phải được chú
trọng nhiều hơn trong việc giáo dục kĩ năng an toàn về
hỏa hoạn. Đó là lí do tại sao CQQLHH Hoa Kì đã hợp
tác với Công ty hoạt hình Sesame Workshop để cùng
thực hiện Chương trình An toàn về hỏa hoạn cho trẻ
em lứa tuổi từ 3-5 tuổi. Chương trình cung cấp cho các
nhà giáo dục những hướng dẫn cụ thể thông qua hệ
thống các bài học sinh động nhằm dạy cho trẻ 3-5 tuổi
những kiến thức và kĩ năng thiết yếu về hỏa hoạn, với
mong muốn có thể tạo ra sự thay đổi hoàn toàn khác
biệt ở trẻ em trong việc ứng phó với các trường hợp
khẩn cấp.
Bài viết này sẽ làm sáng rõ những vấn đề cốt yếu của
chương trình giáo dục an toàn (GDAT) về hỏa hoạn cho
trẻ 3-5 tuổi do CQQLHH Hoa Kì thực hiện từ mục tiêu,
nội dung đến biện pháp giáo dục; từ đó, học tập những
kinh nghiệm của chương trình để vận dụng vào thực tiễn
giáo dục trẻ mầm non ở Việt Nam.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái quát Chương trình GDAT về hỏa hoạn cho
trẻ 3-5 tuổi của CQQLHH Hoa Kì.
Chương trình này được xây dựng bởi các chuyên gia
hàng đầu thuộc CQQLHH Hoa Kì kết hợp với Công ty
hoạt hình Sesame Workshop. Nội dung chương trình
gồm 4 phần chính:
- Phần 1: Nhân viên cứu hỏa là những người cứu trợ đặc biệt;
- Phần 2: Vật gì nóng? Vật gì không nóng?;
- Phần 3: Máy báo động khói an toàn;
- Phần 4: Chúng ta hãy cùng tạo ra một bản đồ thoát hiểm.
Mỗi phần đều bao gồm:
- Những kiến thức về an toàn hỏa hoạn;
- Những bài tập, trò chơi và các hoạt động có thể sử dụng
dễ dàng để giáo dục trẻ;
- Những bài hát, câu chuyện để củng cố các thông điệp
về an toàn hỏa hoạn;
- Những thông tin dành cho phụ huynh nhằm giúp họ
có thể giáo dục trẻ các kĩ năng an toàn về hỏa hoạn khi
trẻ ở nhà.
Điều đáng chú ý là chương trình có kết hợp sử dụng
CD bài hát và những câu chuyện liên quan đến vấn đề an
toàn về hỏa hoạn, cùng với những nhân vật hoạt hình
bằng lông thú ngộ nghĩnh của Công ty hoạt hình Sesame
Workshop. Đây chính là phương tiện hữu hiệu giúp các
nhà giáo dục dễ dàng hơn trong việc giáo dục trẻ 3-5 tuổi
về vấn đề an toàn về hỏa hoạn.
2.2. Mục tiêu của chương trình GDAT về hỏa hoạn cho
trẻ 3-5 tuổi của CQQLHH Hoa Kì
- Phần 1: Nhân viên cứu hỏa là người cứu trợ đặc
biệt, mục tiêu hướng tới việc giúp trẻ bớt sợ hãi khi lần
đầu tiên tiếp xúc với một nhân viên cứu hỏa thực sự.
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- Phần 2: Mục tiêu chính là giúp trẻ hiểu được những
đồ vật nóng có thể làm bị thương trẻ và cần phải tránh xa
chúng, cách xử lí tốt nhất khi bị bỏng.
- Phần 3: Giúp trẻ hiểu việc hít phải khói thực sự gây
nguy hiểm cho cơ thể; tuy nhiên, khói thường bay lên
trần nhà, vì thế phần không khí ở dưới sàn nhà sẽ ít độc
hại hơn. Do đó, khi gặp tình huống hỏa hoạn, trẻ cần
được biết là phải cúi thấp người xuống và đi thật nhanh
đến lối thoát hiểm để ra ngoài; đồng thời ở lại bên ngoài
cho đến khi mọi thứ đã an toàn.
- Phần 4: Chúng ta hãy cùng lập một bản đồ thoát
hiểm, nhằm giúp trẻ biết cách lập một bản đồ thoát hiểm
và thực hành kế hoạch thoát hiểm ra khỏi tòa nhà khi có
hỏa hoạn.
Mục tiêu trong mỗi phần của chương trình GDAT về
hỏa hoạn cho trẻ 3-5 tuổi được xác định khá rõ ràng, đầy
đủ về những kiến thức và kĩ năng cần thiết để trẻ 3-5 tuổi
giữ an toàn và ứng phó chính xác trong các tình huống
hỏa hoạn có thể xảy ra.
2.3. Nội dung của chương trình GDAT về hỏa hoạn
cho trẻ 3-5 tuổi của CQQLHH Hoa Kì
Chương trình GDAT về hỏa hoạn cho trẻ 3-5 tuổi của
CQQLHH Hoa Kì được xây dựng rất gần gũi, thiết thực,
phù hợp đối với đặc điểm của trẻ 3-5 tuổi, gồm các nội
dung cơ bản sau:
- Phần 1: Gồm các nội dung: Làm quen với công việc
của nhân viên cứu hỏa; làm quen với tên gọi, công dụng
của các trang phục và trang thiết bị đặc biệt của nhân viên
cứu hỏa; khám phá trang phục và trang thiết bị của nhân
viên cứu hỏa và quan sát một xe cứu hỏa tại một trạm
cứu hỏa của địa phương.
- Phần 2: Gồm các nội dung: Nhận biết, phân biệt các
vật dụng nóng và vật dụng không nóng; thực hành kĩ
năng tránh xa các vật nóng ít nhất 3 bước chân; nhận biết
diêm và bật lửa không phải là đồ chơi mà là dụng cụ của
người lớn; thực hành kĩ năng làm mát vết bỏng.
- Phần 3: Gồm các nội dung: Nhận biết âm thanh của
máy báo động khói; nhận biết sự nguy hiểm của khói đối
với cơ thể và cách thức xử lí khi có báo động khói (cúi thấp
người xuống và đi đến lối thoát hiểm gần nhất, đi ra khỏi
nhà, đến địa điểm an toàn và không quay trở lại bên trong).
- Phần 4: Chúng ta hãy cùng lập một bản đồ thoát
hiểm: Nhận biết biểu tượng của lối thoát hiểm (biểu
tượng “EXIT"); thực hành kĩ năng thoát hiểm khi nghe
thấy âm thanh của máy báo động khói; xây dựng một bản
đồ thoát hiểm của lớp học.

Các nội dung giáo dục trong chương trình an toàn về
hỏa hoạn của CQQLHH Hoa Kì được chia theo các chủ
đề cụ thể và đi từ các kiến thức, kĩ năng đơn giản đến
phức tạp, từ khám phá nhận biết các đối tượng có liên
quan đến vấn đề an toàn về hỏa hoạn, tới thực hành các
kĩ năng thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp.

2.4. Một số biện pháp giáo dục được sử dụng trong
chương trình GDAT về hỏa hoạn của CQQLHH Hoa Kì
2.4.1. Đàm thoại với trẻ nhằm cung cấp biểu tượng chính
xác cho trẻ và khai thác kinh nghiệm mà trẻ đã có về các
đối tượng, tình huống có liên quan.
Thông thường, trẻ đã ít nhiều được tiếp xúc, trải
nghiệm các đối tượng, tình huống có thực trong cuộc
sống về vấn đề có liên quan đến an toàn hỏa hoạn. Vì thế,
việc đàm thoại với trẻ một mặt khai thác kinh nghiệm của
trẻ trong việc xử lí các tình huống nguy hiểm; mặt khác,
chính xác hóa biểu tượng mà trẻ đã có về các đối tượng
có liên quan. Từ đó, nhà giáo dục sẽ đánh giá cụ thể hơn
kiến thức, kĩ năng trẻ đã có và tổ chức các hoạt động cho
trẻ phù hợp, có hiệu quả.
Để tiến hành biện pháp này, nhà giáo dục cần đưa ra
hệ thống câu hỏi dễ hiểu, phù hợp với trẻ có liên quan
đến những đối tượng trẻ đã tiếp xúc, những tình huống
trẻ trải nghiệm trong thực tế và cách trẻ xử lí chúng.
Chẳng hạn:
- Khi dạy trẻ nhận biết công việc và trang phục của
một nhân viên cứu hỏa, nhà giáo dục có thể tổ chức cho
trẻ thảo luận cùng nhau sau khi trẻ được gặp gỡ một nhân
viên cứu hỏa đến thăm lớp học.
- Khi dạy trẻ kĩ năng xử lí vết bỏng do chạm vào vật
nóng, nhà giáo dục có thể đặt những câu hỏi, như: Con
đã bao giờ chạm tay vào một vật gì đó rất nóng chưa?
Con cảm thấy như thế nào? Con đã làm gì lúc đó? Điều
gì tốt nhất có thể làm khi chúng ta bị bỏng? Con có biết
nơi nào để tìm nước lạnh không? Con cảm thấy nước
lạnh trên da con như thế nào? Tại sao con đặt vết bỏng
vào nước lạnh?...
- Khi dạy trẻ nhận biết đặc điểm, công dụng của máy
báo động khói, nhà giáo dục có thể cho trẻ quan sát một
máy báo động khói thật và hỏi trẻ: Nó trông như thế nào?
Nó có màu gì? Hình dạng của nó như thế nào? Con nhìn
thấy những thứ gì ở trên một cái máy báo động khói? Sau
đó, nhà giáo dục nhấn mạnh: Máy báo động khói là một
vật báo cho chúng ta biết đang có khói ở gần. Đối với con
người, hít phải khói là rất nguy hiểm và có thể làm tổn
thương cơ thể chúng ta. Nếu như có khói ở gần, máy báo
động khói sẽ phát ra tiếng kêu “bép, bép, bép”, ngay lập
tức, chúng ta cần phải đi đến lối thoát hiểm gần nhất bằng
cách bò cả hai tay và đầu gối. Khi có khói trong nhà,
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không khí “bẩn” thường ở trên trần nhà, không khí sạch
hơn sẽ ở dưới sàn nhà…
- Khi dạy trẻ nhận biết biểu tượng về lối thoát hiểm
“EXIT”, nhà giáo dục có thể thảo luận với trẻ một số vấn đề
như: Con đã bao giờ nhìn thấy biểu tượng này chưa? Con
thử nghĩ tại sao ở mỗi phòng đều cần có biểu tượng này?
- Khi tổ chức cho trẻ đến một nơi an toàn trong một
trận hỏa hoạn, nhà giáo dục có thể thảo luận với trẻ về
những thứ họ thấy trên đường như: các poster lớn, cầu
thang, cây… và nhắc nhở trẻ hãy nhớ những địa điểm
này, bởi nó sẽ giúp trẻ nhớ đường đi đến nơi an toàn.
- Sau khi tổ chức cho trẻ cùng đi đến một nơi an toàn
và sau đó quay trở lại lớp học, nhà giáo dục tập hợp trẻ
lại và hỏi: Nơi an toàn của chúng ta là ở đâu? Con có
nhớ bất kì điều gì về nơi đó không? Nhà giáo dục cũng
có thể yêu cầu trẻ vẽ tranh về nơi an toàn đó.
2.4.2. Sử dụng các tấm áp phích, tranh ảnh, mô hình rối...
để cung cấp cho trẻ biểu tượng chính xác về các đối
tượng có liên quan.
Việc sử dụng đồ dùng trực quan phù hợp (tấm áp
phích, tranh ảnh, mô hình rối...) kết hợp với đàm thoại,
trò chuyện sẽ giúp trẻ có được những biểu tượng chính
xác hơn cũng như khắc sâu hơn hình ảnh của đối tượng
trong đầu trẻ.
Để tiến hành biện pháp này, cần thiết kế các tấm áp
phích, tranh ảnh minh họa... phù hợp với nội dung giáo
dục, giúp trẻ dễ dàng quan sát và nhận biết đặc điểm của
các đối tượng. Chẳng hạn, khi tiến hành đọc bức thư từ
người cứu trợ đặc biệt Grover, nhà giáo dục có thể sử
dụng mô hình rối nhân vật Grover và người cứu trợ đặc
biệt Grover để trẻ quan sát, hoặc thậm chí sử dụng bức
tranh về một nhân viên cứu hỏa thật để giúp trẻ nhận biết
đầy đủ đặc điểm, công dụng của trang phục, cũng như
các thiết bị của họ. Trẻ cũng có thể nhận biết, phân biệt
được các vật nóng và vật không nóng thông qua những
hình ảnh trẻ nhìn thấy trong tranh, hay nhận biết hình
dạng, màu sắc, cấu tạo của một cái máy báo động khói
trong thực tế...
2.4.3. Sử dụng bài hát, câu chuyện, bức thư… giúp trẻ dễ
dàng ghi nhớ những nội dung cần thiết liên quan đến vấn
đề an toàn về hỏa hoạn.
Các nội dung giáo dục trẻ giữ an toàn về hỏa hoạn
thường khá khô khan, cứng nhắc, khó ghi nhớ và dễ gây
cho trẻ nhàm chán. Vì vậy, việc sử dụng các bài hát, câu
chuyện hay bức thư… với nội dung nhẹ nhàng, hấp dẫn
sẽ giúp trẻ hứng thú hơn với việc tiếp thu những thông

điệp cần thiết về hỏa hoạn; từ đó, sẽ đạt được hiệu quả
giáo dục cao hơn.
Để tiến hành biện pháp này, Chương trình đã sử dụng
xuyên suốt trong toàn bộ các bài học hệ thống bài hát,
câu chuyện, bức thư… khá phong phú, đa dạng, hấp dẫn
với ngôn từ đơn giản, rõ ràng, rất phù hợp với trẻ. Cụ thể:
- Hot things burn song (Những vật nóng sẽ gây
bỏng): Bài hát này gửi thông điệp đến trẻ rằng: những vật
nóng có thể gây ra bỏng và cách giữ an toàn tốt nhất
chính là tránh xa vật nóng.
- Cookie Monster’s Match Rap (Hộp diêm của
Cookie Monster): Bài hát này gửi thông điệp đến trẻ
rằng: Diêm không phải là đồ chơi, vì nó có thể gây cháy,
hãy nói cho người lớn biết nếu trẻ nhìn thấy diêm.
- Water Cool (Nước lạnh): Bài hát này gửi thông điệp
đến trẻ rằng: Trẻ nên nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn
khi bị bỏng; tuy nhiên, điều quan trọng hơn là trẻ cần biết
nước lạnh có thể giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn và giúp
cho vết bỏng được chữa lành nhanh hơn. Vì vậy, khi bị
bỏng, hãy đặt vết bỏng vào trong nước mát ngay lập tức.
- Elmo’s smoke alarm song (Máy báo động khói của
Elmo): Bài hát này giúp trẻ nhận biết được âm thanh của
máy báo động khói, khi trẻ nghe thấy báo động khói phát
ra tiếng kêu lớn thì điều đó có nghĩa là có thể có khói
hoặc lửa xung quanh nhà.
- Get out! Stay out! Song (Hãy ra khỏi nhà ! Hãy ở lại
bên ngoài): Bài hát giúp trẻ chuẩn bị cách ứng phó với
một tình huống hỏa hoạn.
- Exit Action Chant (Hoạt động thoát hiểm): Bài hát
giúp trẻ ghi nhớ lối thoát hiểm và cách sử dụng lối thoát
trong trường hợp khẩn cấp.
- Elmo’s fire drill song (Bài diễn tập cứu hỏa của
Elmo): Sử dụng bài hát này là một hình thức hấp dẫn để
chuẩn bị cho trẻ có thể ứng phó với một trận cháy thực sự.
Ngoài ra, còn có các câu chuyện, bức thư được sử
dụng, gồm: - Letter from Special Helper Grover (Lá thư
từ người cứu trợ đăc biệt Grover); - Firefighter
Ruthie (Nhân viên cứu hỏa Ruthie); - Cookie Monster’s
Hot Cookie (Chiếc bánh quy nóng hổi của Cookie
Monster); - Elmo listens to his smoke alarm (Elmo nghe
báo động khói)... Các câu chuyện, bức thư có nội dung
khá đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trẻ, giúp trẻ tiếp thu
các thông điệp về an toàn hỏa hoạn nhẹ nhàng, tự nhiên
và có hiệu quả.
2.4.4. Sử dụng trò chơi nhằm giúp trẻ được thực hành kĩ
năng giữ an toàn về hỏa hoạn.
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Trong việc giáo dục trẻ giữ an toàn về hỏa hoạn, trò
chơi được sử dụng như một biện pháp mang lại hiệu quả
cao. Thông qua trò chơi, trẻ dễ dàng ghi nhớ hình ảnh
của những vật dễ gây tổn thương đối với cơ thể, cũng như
được thực hành xử lí các tình huống khẩn cấp có thể xảy
ra trong cuộc sống. Để tiến hành biện pháp này, Chương
trình đã lựa chọn những trò chơi phù hợp với mục tiêu
giáo dục, cách chơi đơn giản nhưng thu hút, hấp dẫn trẻ.
Các trò chơi gồm:
- What’s hot? What’s not? (Vật gì nóng? Vật gì
không nóng?). Cách chơi: Dán hình vuông màu đỏ vào
những vật có thể nóng và hình vuông màu xanh vào
những vật không nóng. Đặt những vật có thể nóng vào
một cột và những thứ không nóng vào một cột khác rồi
cùng nhau đếm chúng.
- Cool a burn (Làm mát một vết bỏng). Cách chơi:
Trẻ dán nhãn màu cam trên mỗi ngón tay, khuỷu tay, bàn
tay hoặc cẳng tay và giả vờ đó chính là vết bỏng; sau đó,
trẻ thực hành đặt “vết bỏng” vào chậu nước lạnh.
- Water Cool (Nước lạnh). Cách chơi: Trẻ đóng vai
bệnh nhân và bác sĩ cùng giúp đỡ nhau làm mát và chữa
lành vết bỏng.
- Be a smoke Detective (Hãy là một thám tử khói).
Cách chơi: Dán biểu tượng “EXIT” ở một lối ra gần nhất.
Khi nghe âm thanh phát ra từ máy báo động khói, trẻ cần
cúi thấp người xuống, bò trên sàn nhà và đi đến lối ra có
biểu tượng “EXIT”.
- Exit is the way out (Exit chính là lối ra). Cách chơi:
Nhà giáo dục làm mẫu cho trẻ thấy cách tạo ra biểu tượng
“EXIT” bằng các chữ cái màu đỏ trên nền giấy trắng và
giúp trẻ làm tương tự, yêu cầu trẻ đọc to các chữ cái khi
vẽ nó, dán biểu tượng vào các cánh cửa ra vào của lớp
học, gợi ý trẻ có thể treo biểu tượng đó ở nhà của trẻ (phía
trên cửa trước, phía trên cửa sau...).
- Take me out to our meeting place (Cùng tôi đến một
nơi gặp gỡ ở bên ngoài). Cách chơi: Trẻ đi từ lớp học đến
một nơi an toàn ở bên ngoài. Trò chơi này có thể được
thực hiện nhiều lần nhằm giúp trẻ chuẩn bị cho một cuộc
diễn tập cứu hỏa.
2.4.5. Tổ chức cho trẻ vẽ hoặc viết để khắc sâu hơn hình
ảnh về các đối tượng có liên quan.
Trẻ em thường thích thú với việc sử dụng bút màu
và giấy để vẽ lại những gì đã trải nghiệm trong cuộc
sống. Vì vậy, việc để trẻ vẽ hoặc viết về những đối
tượng trẻ đã từng tiếp xúc, trải nghiệm sẽ giúp trẻ khắc
sâu hơn biểu tượng về các đối tượng đó; tạo cho trẻ sự
say mê, hứng thú với đối tượng; từ đó, đạt hiệu quả giáo
dục cao hơn.

Để tiến hành biện pháp này, thông thường, sau khi
cho trẻ tiếp xúc với đối tượng hoặc trải nghiệm một tình
huống nguy hiểm, nhà giáo dục có thể yêu cầu trẻ vẽ lại
hoặc viết về đối tượng, tình huống đó theo như hình dung
của trẻ. Chẳng hạn, yêu cầu trẻ vẽ lại trang phục, trang
thiết bị của nhân viên cứu hỏa, tạo một tấm băng rôn lớn
với lời cảm ơn dành cho nhân viên cứu hỏa mà trẻ đến
thăm; có thể trang trí băng rôn với dấu vân tay của trẻ hay
những bức tranh được trẻ và nhân viên cứu hỏa vẽ trong
chuyến tham quan trạm cứu hỏa... Trẻ cũng có thể tự tạo
ra biểu tượng “EXIT” dưới sự hướng dẫn của nhà giáo
dục, tô màu các chữ cái...
2.4.6. Tổ chức cho trẻ tham quan trạm cứu hỏa, giúp trẻ
được khám phá trang phục, thiết bị của nhân viên cứu
hỏa và xe cứu hỏa.
Trang phục, thiết bị của nhân viên cứu hỏa hay tiếng
còi của xe cứu hỏa... có thể khiến trẻ sợ hãi và trốn chạy
do chúng lạ lẫm và đáng sợ. Việc tổ chức một chuyến
tham quan trạm cứu hỏa không chỉ giúp trẻ được tìm
hiểu, làm quen với công việc thật của các nhân viên cứu
hỏa mà còn giảm bớt nỗi sợ hãi của trẻ khi tiếp xúc với
họ. Để tiến hành biện pháp này, trước chuyến tham quan,
nhà giáo dục cần liên hệ với trạm cứu hỏa địa phương để
sắp xếp thời gian; thông báo với nhân viên trạm cứu hỏa
về đặc điểm của trẻ trong lớp học; từ đó, giúp họ có thể
lập kế hoạch cho cuộc thảo luận và các hoạt động phù
hợp với trẻ. Chẳng hạn, việc kiểm tra tiếng còi xe hay trò
chuyện quá chi tiết về các vụ hỏa hoạn có thể gây ra nỗi
sợ hãi đối với trẻ mẫu giáo; đồng thời, đề nghị nhân viên
cứu hỏa giới thiệu về bản thân trong trang phục bình
thường, sau đó mới mặc trang phục và thiết bị của nhân
viên cứu hỏa... Nhà giáo dục cũng cần chuẩn bị cho trẻ
bằng cách trò chuyện về những người đảm bảo an toàn
trong khu phố (cảnh sát, vệ binh, nhân viên cứu hỏa...)
và cho trẻ thấy vai trò quan trọng trong công việc của họ.
Sau chuyến tham quan, nhà giáo dục có thể trò chuyện
với trẻ về những điều mà trẻ thích thú nhất ở trạm cứu
hỏa, suy nghĩ của trẻ về công việc, tính cách của các nhân
viên cứu hỏa.
2.4.7. Phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc thực hiện
Chương trình. Chương trình GDAT về hỏa hoạn của
CQQLHH Hoa Kì đặc biệt nhấn mạnh đến việc phối hợp
với gia đình nhằm mang lại hiệu quả giáo dục tốt nhất.
Để có thể phối hợp với gia đình một cách hiệu quả,
Chương trình đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể, rõ ràng
dành cho phụ huynh trong việc giáo dục trẻ ở gia đình,
cụ thể: - Phụ huynh có thể đặt câu hỏi để khuyến khích
trẻ nói về những thông điệp về an toàn hỏa hoạn mà trẻ
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đã học; - Dành thời gian để xem qua những giấy tờ được
nhà trường gửi về nhà (như: những bức thư, bài học hoặc
các hoạt động được gợi ý...); - Yêu cầu các thành viên
còn lại của gia đình cùng tham gia vào những ý tưởng về
giữ an toàn hỏa hoạn; - Thực hành kế hoạch thoát hiểm
tại nhà khi có tình huống hỏa hoạn... [3].
Như vậy, có thể nhận thấy, mỗi biện pháp được đề
cập trên đây đều có những ưu điểm riêng trong quá trình
giáo dục trẻ. Tuy nhiên, trong toàn bộ Chương trình giáo
dục trẻ an toàn về hỏa hoạn của CQQLHH Hoa Kì, các
biện pháp luôn được phối hợp sử dụng linh hoạt với mục
đích nhằm mang lại hiệu quả giáo dục tối ưu.
2.5. Vận dụng chương trình GDAT về hỏa hoạn cho
trẻ 3-5 tuổi của CQQLHH Hoa Kì vào thực tiễn giáo
dục mầm non ở Việt Nam.
Thực tiễn giáo dục ở nước ta hiện nay cho thấy, trẻ em
nói chung và trẻ mầm non nói riêng vẫn còn khá mơ hồ
với những kĩ năng sống cơ bản. Việc dạy trẻ những kiến
thức, kĩ năng cần thiết như: phòng tránh tai nạn với nước,
lửa, điện, tai nạn ngã, thương tích, thiên tai hay các tình
huống khẩn cấp, xử lí các tình huống gặp nạn... đã nhận
được sự quan tâm của các nhà giáo dục; tuy nhiên, trẻ mầm
non vẫn chưa được giáo dục đầy đủ về những kĩ năng này.
Chương trình GDAT về hỏa hoạn dành cho trẻ 3-5
tuổi của Hoa Kì được thiết kế có hệ thống giúp nhà giáo
dục có thể hình dung đầy đủ, toàn diện về mục tiêu, nội
dung, biện pháp, hình thức giáo dục trẻ; sử dụng dễ dàng,
linh hoạt phù hợp với điều kiện của trường, lớp và mục
đích, yêu cầu mà nhà giáo dục đặt ra. Nội dung chương
trình được lựa chọn và xây dựng đơn giản, nhẹ nhàng
nhưng đảm bảo sự hấp dẫn, thu hút trẻ 3-5 tuổi, giúp trẻ
có thế tiếp thu bài học dễ dàng hơn và dần dần hình thành
ở trẻ thói quen giữ an toàn về hỏa hoạn trong suốt cuộc
đời. Đặc biệt, Chương trình đã làm “mềm hóa”, “sinh
động hóa” những nội dung vốn rất khô khan, cứng nhắc
về an toàn trong hỏa hoạn bằng cách đưa chúng vào trong
những câu chuyện, bài hát, bức thư, trò chơi... khiến trẻ
thích thú, hào hứng và tiếp thu các nội dung đó theo cách
tự nhiên nhất. Chương trình đặc biệt chú trọng đến việc
phối hợp với phụ huynh trong giáo dục trẻ qua việc chỉ
rõ yêu cầu, nội dung, biện pháp giáo dục trẻ khi phụ
huynh thực hiện ở nhà.
Tuy nhiên, khi vận dụng vào thực tiễn giáo dục mầm
non ở Việt Nam vẫn cần phải có sự điều chỉnh cho phù
hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế. Chẳng hạn, việc sử
dụng máy báo động khói ở nhà trường và gia đình chưa
phổ biến ở nước ta; vì vậy, nếu đưa nội dung nhận biết
âm thanh của máy báo động khói vào thực tiễn giáo dục
ở Việt Nam thì cần phải có sự thay thế bằng những vật

dụng khác có thể phát ra âm thanh tương tự với âm thanh
của máy báo động khói... Bên cạnh đó, cần bổ sung một
thêm một số nội dung giáo dục cần thiết khác cho trẻ mà
Chương trình chưa đề cập đến, như: trong tình huống hỏa
hoạn, trẻ cần biết cách kiểm tra cánh cửa có nóng hay
không bằng cách sử dụng khăn để cầm hay chạm vào;
dùng khăn để che mặt và miệng; biết cách xử lí khi quần
áo bị cháy (thay vì bỏ chạy thì nên đứng lại, nằm xuống
và lăn người để dập tắt lửa)... Các bài hát, câu chuyện,
bức thư... trong Chương trình được sáng tác bằng tiếng
Anh và tiếng Tây Ban Nha, nên cần phải được dịch sang
tiếng việt thì mới có thể vận dụng hoàn chỉnh toàn bộ
chương trình vào thực tiễn.
3. Kết luận
Chương trình GDAT về hỏa hoạn cho trẻ 3-5 tuổi của
CQQLHH Hoa Kì hợp tác với Công ty Sesame
Workshop đã cung cấp cho cho các nhà giáo dục những
hướng dẫn cụ thể thông qua hệ thống nội dung giáo dục
sinh động, cùng với các biện pháp giáo dục phù hợp, hiệu
quả; từ đó dạy cho trẻ 3-5 tuổi những kiến thức và kĩ năng
thiết yếu về phòng tránh hỏa hoạn; có thể tạo ra sự thay
đổi hoàn toàn khác biệt ở trẻ em trong việc ứng phó với
các trường hợp khẩn cấp. Chương trình có thể được vận
dụng vào thực tiễn giáo dục trẻ mầm non ở Việt Nam;
tuy nhiên, vẫn cần có sự chỉnh sửa, bổ sung một số nội
dung để phù hợp với điều kiện thực tế ở nước ta; biên
dịch nội dung các bài hát, câu chuyện, bức thư... sang
tiếng Việt để giáo viên, phụ huynh dễ dàng sử dụng,
nhằm mang lại hiệu quả giáo dục tối ưu.
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