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TỔ CHỨC GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH
CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN THỦY NGUYÊN,
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NHẰM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN
Nguyễn Thị Lan Hương - Trường Tiểu học Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Ngày nhận bài: 09/03/2019; ngày sửa chữa: 12/03/2019; ngày duyệt đăng: 20/03/2019.
Abstract: Based on the survey of 172 managers and teachers of primary schools in Thuy Nguyen
district, Hai Phong city on injury prevention education for students in primary schools and the
factors affecting the management of injury prevention education. In the article, we propose
measures for management of injury prevention education for students in primary schools in Thuy
Nguyen district, Hai Phong city according to the requirements of safe schools.
Keywords: Injury accident; management, elementary students.
1. Mở đầu
Nghiên cứu vấn đề tổ chức giáo dục phòng chống tai
nạn thương tích (PCTNTT) cho học sinh (HS) các trường
tiểu học nhằm xây dựng trường học an toàn xuất phát từ
các cơ sở sau: 1) Hội nghị thế giới về sự sống còn, bảo vệ
và phát triển của trẻ em, họp ngày 20-30/3/1990 tại trụ sở
Liên Hợp quốc ở New York đã tuyên bố: “Tất cả trẻ em
trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ
thuộc. Đồng thời các em ham hiểu biết, ham hoạt động và
đầy ước vọng. Tuổi của các em phải được sống trong vui
tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển.
Tương lai của các em phải được hình thành trong sự hòa
hợp và hợp tác”. Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình,
là tương lai của đất nước. Trẻ em sinh ra có quyền được
chăm sóc, bảo vệ, được tồn tại, được chấp nhận trong gia
đình và cộng đồng. Trường tiểu học là nơi giáo dục và
chăm sóc HS, vì vậy đảm bảo an toàn cho HS trong nhà
trường mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, nâng cao
chất lượng giáo dục tiểu học; 2) Thực tế trong thời gian
qua, tổ chức giáo dục PCTNTT cho HS các trường tiểu
học huyện Thủy Nguyên đã đạt được kết quả nhất định,
tuy nhiên còn có hạn chế trong công tác tổ chức giáo dục
như: lập kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch... cần
được khảo sát và đánh giá đúng để có các biện pháp khắc
phục; 3) Thực tiễn đòi hỏi cần có cơ sở khoa học để đề
xuất các biện pháp giáo dục PCTNTT cho HS trong các
trường tiểu học phù hợp với yêu cầu của đổi mới giáo dục
với xây dựng trường học an toàn và phù hợp với đặc thù
địa phương nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích, nâng cao
ý thức và năng lực quản lí (QL), năng lực PCTNTT cho
HS trường tiểu học... mang lại hạnh phúc cho gia đình,
cho xã hội, cho trẻ em.
Với ý nghĩa trên, năm học 2018-2019, bằng các
phương pháp nghiên cứu khoa học, như: điều tra bằng
phiếu, quan sát, phỏng vấn, toán thống kê..., chúng tôi
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khảo sát trên 172 cán bộ QL và giáo viên (GV) các
trường tiểu học trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, TP.
Hải Phòng về vấn đề giáo dục PCTNTT và QL giáo dục
PCTNTT cho HS trong các trường tiểu học.
Cách cho điểm: Tốt (4 điểm; Khá (3 điểm); Bình
thường (2 điểm); Chưa tốt (1 điểm) và sử dụng thang 4
bậc để định mức các tiêu chí theo quy ước: mức độ Tốt:
(3,25-4,0 điểm); mức độ Khá (2,5-3,24 điểm); mức độ
Trung bình (1,75-2,49); mức độ Chưa tốt (<1,75).
Đánh giá yếu tố ảnh hưởng: ảnh hưởng rất nhiều
(4 điểm); ảnh hưởng nhiều (3 điểm); ít ảnh hưởng
(2 điểm); không ảnh hưởng (1 điểm). Chuẩn đánh giá:
mức độ rất nhiều: (3,25-4,0 điểm); mức độ nhiều (2,53,24 điểm); mức độ ít ảnh hưởng (1,75-2,49); mức độ
không ảnh hưởng (<1,75).
Khung lí luận của việc khảo sát thực tiễn
Tổ chức giáo dục PCTNTT cho HS trong các trường
tiểu học nhằm xây dựng trường học an toàn của hiệu
trưởng là tác động có mục đích, có kế hoạch, có chương
trình của hiệu trưởng trường tiểu học cùng các cấp QL
trong và ngoài nhà trường thông qua lập kế hoạch, tổ
chức bộ máy, chỉ đạo hoạt động giáo dục và kiểm tra việc
thực hiện kế hoạch giáo dục PCTNTT cho HS đến hoạt
động giáo dục PCTNTT cho HS trong các trường tiểu
học nhằm đạt được mục đích giáo dục đặt ra nhằm xây
dựng trường học an toàn. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ
chức giáo dục PCTNTT cho HS trong các trường tiểu
học nhằm xây dựng trường học an toàn bao gồm các yếu
tố: Nhà trường tiểu học; GV tiểu học; Môi trường xã hội;
Gia đình và HS tiểu học.
Bài viết nêu thực trạng và đề xuất biện pháp QL giáo
dục PCTNTT cho HS ở các trường tiểu học huyện Thủy
Nguyên, TP. Hải Phòng nhằm xây dựng trường học an toàn.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Thực trạng
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2.1.1. Thực trạng giáo dục phòng chống tai nạn thương
tích cho học sinh trong các trường tiểu học huyện Thủy
Nguyên, thành phố Hải Phòng nhằm xây dựng trường
học an toàn (xem bảng 1)

Trong các thành tố của hoạt động giáo dục PCTNTT
cho HS thì việc thực hiện nội dung giáo dục được đánh
giá thực hiện tốt nhất. Nghiên cứu và khảo sát thực tiễn
cho thấy việc quan trọng đầu tiên để các thành phần của

Bảng 1. Thực trạng giáo dục PCTNTT cho HS trong các trường tiểu học
Mức độ đạt được
TT

Nội dung

Rất tốt

Bình thường

Tốt

Chưa tốt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

X̅

Thứ
bậc

1

Nội dung giáo dục phòng
chống tai nạn thương tích

35

20,33

76

44,40

48

28,10

12

7,17

2

Hình thức giáo dục phòng
chống tai nạn thương tích

30

17,68

79

45,82

48

27,90

13

8,60

2,73

4

3

Phương pháp giáo dục
phòng chống tai nạn
thương tích

35

20,44

77

44,88

42

24,62

17

10,00

2,76

2

4

Các điều kiện đảm bảo
cho giáo dục phòng chống
tai nạn thương tích

34

19, 63

77

44,70

47

27,27

14

8,40

2,76

2

Trung bình chung

34

19,52

77

44,95

46

26,97

14

8,54

2,76

1

Bảng 2. Thực trạng mức độ thực hiện tổ chức giáo dục PCTNTT cho HS
Mức độ đạt được
TT

Nội dung

Tốt

Khá

Trung bình

Chưa tốt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

X̅

Thứ
bậc

1

Lập kế hoạch giáo
dục PCTNTT

66

38,57

49

28,32

50

29,27

7

3,88

2

Tổ chức giáo dục
PCTNTT

26

15,12

80

46,50

49

28,60

17

9,76

2,67

4

3

Chỉ đạo giáo dục
PCTNTT

35

20,38

76

44,18

56

32,25

6

3,20

2,82

2

4

Kiểm tra giáo dục
PCTNTT

33

18,93

71

41,28

60

34,58

9

5,23

2,74

3

Trung bình chung

40

23,25

69

40,07

54

31,18

10

5,52

2,81

Mức độ thực hiện công tác giáo dục PCTNTT cho
HS trong các trường tiểu học nhằm xây dựng trường học
an toàn được cán bộ QL và GV tham gia khảo sát đánh
giá thực hiện ở mức độ khá tốt với điểm trung bình X =
2,76 (min =1; max = 4).
Các thành tố của hoạt động giáo dục PCTNTT cho
HS có mức độ thực hiện trong thực tiễn khác nhau: 1)
Nội dung giáo dục PCTNTT cho HS; 2) Phương pháp
giáo dục PCTNTT; 3) Các điều kiện đảm bảo cho giáo
dục PCTNTT; 4) Hình thức giáo dục PCTNTT.
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1

hoạt động giáo dục PCTNTT khác được thực hiện tốt là
xác định đúng và thực hiện tốt các nội dung giáo dục, từ
đó sẽ giúp cho các thành phần khác của giáo dục
PCTNTT đa dạng, phong phú và đi theo đúng chiều
hướng giáo dục. Ở đây, nội dung giáo dục PCTNTT chi
phối và được thể hiện thông qua hình thức giáo dục,
phương pháp giáo dục và phương tiện giáo dục...
2.1.2. Thực trạng tổ chức giáo dục phòng chống tai nạn
thương tích cho học sinh trong các trường tiểu học huyện
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nhằm xây dựng
trường học an toàn (xem bảng 2)
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Cán bộ QL và GV các trường tiểu học tham gia khảo
sát đánh giá mức độ thực hiện các nội dung QL giáo dục
PCTNTT cho HS đạt mức độ khá tốt với X = 2,81 (min
=1 ; max =4).
Hiệu trưởng các trường tiểu học trong huyện thông
qua chức năng QL đã thực hiện nhiều nội dung QL giáo
dục PCTNTT cho HS và được đánh giá không đồng đều
nhau, mức độ thực hiện trong thực tiễn QL nhà trường
xếp theo thứ bậc: 1) Lập kế hoạch giáo dục PCTNTT;
2) Chỉ đạo giáo dục PCTNTT; 3) Kiểm tra giáo dục
PCTNTT; 4) Tổ chức giáo dục PCTNTT.
Qua khảo sát thực tiễn cho thấy, hiệu trưởng nhà
trường tiểu học nhận thức rõ và đầy đủ lập kế hoạch là
nội dung đầu tiên và định hướng cho toàn bộ các nội
dung QL khác, lập kế hoạch có rõ ràng cụ thể thì mới
thực hiện tốt các nội dung tổ chức hoạt động, chỉ đạo,
kiểm tra công tác giáo dục PCTNTT cho HS. Lập kế
hoạch sẽ giúp cho nhà trường tiểu học chủ động tiết kiệm
được rất nhiều nguồn lực về nhân lực, vật lực, tài lực
trong hoạt động giáo dục PCTNTT.
2.1.3. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức giáo
dục phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trong
các trường tiểu học (xem bảng 3)

2.2.1. Tổ chức truyền thông kiến thức về giáo dục phòng
chống tai nạn thương tích cho học sinh đối với giáo viên
trong nhà trường và các lực lượng xã hội
Mục đích của biện pháp là nâng cao nhận thức, kiến
thức cho các lực lượng trong và ngoài nhà trường về tai
nạn thương tích, giáo dục PCTNTT cho trẻ em để có
công cụ PCTNTT, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho HS ở
các môi trường. Đồng thời khi đã có sự thống nhất về
hiểu biết thì sẽ thống nhất trong giáo dục PCTNTT ở gia
đình, nhà trường và xã hội (hình thức giáo dục, phương
pháp giáo dục, các điều kiện trong giáo dục...). Để biện
pháp này có thể thực hiện được cần: xây dựng đội ngũ
tuyên truyền viên trong nhà trường, lập kế hoạch phổ
biến kiến thức; lắng nghe ý kiến từ các lực lượng giáo
dục trong và ngoài nhà trường; tổ chức tốt sự phối hợp
thực hiện chương trình giáo dục PCTNTT nhằm xây
dựng của việc xây dựng trường học an toàn.
2.2.2. Lập kế hoạch giáo dục tai nạn thương tích cho học
sinh nhằm xây dựng trường học an toàn và đáp ứng yêu
cầu đổi mới giáo dục
Lập kế hoạch là khâu đầu tiên đảm bảo tính chủ động,
khoa học và định hướng cho toàn bộ các nội dung QL
của hoạt động giáo dục PCTNTT cho HS. Bản lập kế

Bảng 3. Thực trạng mức độ tác động của các yếu tố đến giáo dục PCTNTT cho HS
Mức độ ảnh hưởng
TT

Nội dung

Ảnh hưởng
rất nhiều

Ảnh hưởng
nhiều

Ít ảnh hưởng

Không
ảnh hưởng

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

X̅

Thứ
bậc

1

Nhà trường tiểu học

69

40,32

57

33,13

38

21,90

8

4,65

3,09

3

2

GV tiểu học

76

44,36

52

30,40

33

19,43

10

5,81

3,13

1

3

Môi trường xã hội

69

40,13

56

32,26

38

21,95

10

5,65

3,07

4

4

Gia đình và HS tiểu học

72

41,56

59

34,01

32

18,45

10

5,96

3,11

2

Trung bình chung

72

41,59

56

32,45

35

20,43

10

5,52

3,10

Cán bộ QL và GV các trường tiểu học đánh giá mức
độ ảnh hưởng của các yếu tố đến QL giáo dục PCTNTT
cho HS rất nhiều với điểm trung bình X = 3,10 (min =1,
max =4). Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong và
ngoài nhà trường theo thứ bậc ảnh hưởng: 1) GV tiểu
học; 2) Gia đình và HS tiểu học; 3) Nhà trường tiểu học;
4) Gia đình và HS tiểu học.
Các kết quả khảo sát thực tiễn trên là cơ sở khoa học
để đề xuất các biện pháp QL giáo dục PCTNTT cho HS
trong nhà trường tiểu học.
2.2. Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt
động giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho học
sinh trong các trường tiểu học huyện Thủy Nguyên,
thành phố Hải Phòng:
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hoạch muốn thành hiện thực, người hiệu trưởng tiểu học
cần nghiên cứu kĩ các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng
GD-ĐT về trường học an toàn; khảo sát thực tiễn nhà
trường, các tai nạn thương tích phổ biến thường xảy ra ở
HS; thực tế hoạt động giáo dục PCTNTT đang thực hiện;
xác định rõ mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể để từ đó
có bản kế hoạch tổng thể và các bản kế hoạch cụ thể theo
chủ đề, theo thời gian tuần, tháng, năm; các biện pháp cụ
thể để thực hiện kế hoạch cùng với các dự trù về nguồn
lực như con người, kinh phí, cơ sở vật chất thực hiện kế
hoạch đã xác định.
2.2.3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kĩ năng phòng chống
tai nạn thương tích cho học sinh đối với các lực lượng
trong nhà trường nhằm xây dựng trường học an toàn
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Trong nhà trường tiểu học, GV là nhân tố trực tiếp
quyết định hiệu quả của công việc giáo dục PCTNTT cho
HS, đảm bảo an toàn cho HS, vì vậy cần thiết thường
xuyên bồi dưỡng kĩ năng PCTNTT cho GV. Nội dung
bồi dưỡng: hiểu biết về trường học an toàn; kiến thức về
tai nạn thương tích và giáo dục PCTNTT cho HS... Công
việc bồi dưỡng thông qua: các bài giảng về PCTNTT,
đặc biệt là các tai nạn thương tích thường gặp như ngộ
độc thực phẩm, tai nạn giao thông, đuối nước... Tổ chức
hoạt động truyền thông về PCTNTT và giáo dục
PCTNTT trên các phương tiện thông tin tuyên truyền
như bảng biểu, logo của nhà trường; thông qua tập huấn
mang tính chất thực hành với các tai nạn thương tích cụ
thể. Muốn đạt được hiệu quả, hiệu trưởng nhà trường bắt
đầu từ nhận thức đến hành động lập kế hoạch, xác định
các hình thức, các nội dung giáo dục cụ thể, chuẩn bị lực
lượng chuyên môn tham gia bồi dưỡng (có thể là GV có
kinh nghiệm, các lực lượng chuyên môn như vận động
viên, bác sĩ, các nhà QL, nhân viên y tế cộng đồng); đảm
bảo về cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng.
2.2.4. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt
động phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh
nhằm xây dựng trường học an toàn
Kiểm tra, đánh giá trong QL giúp cho cán bộ QL nhà
trường phát hiện được thực tiễn tổ chức hoạt động giáo
dục PCTNTT cho HS như thế nào? Khẳng định tính
đúng đắn của kế hoạch và có biện pháp kịp thời điều
chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện giáo dục
PCTNTT cho HS. Kiểm tra, đánh giá giáo dục PCTNTT
trong nhà trường: thông qua kế hoạch giáo dục đã được
xây dựng; thông qua dự giờ khi tổ chức các hoạt động
giáo dục, tổ chức PCTNTT; qua cảnh quan và môi
trường sư phạm của nhà trường; thông qua hồ sơ, sổ sách
quy định về PCTNTT và giáo dục PCTNTT cho HS. Đặc
biệt thông qua các tiêu chí, tiêu chuẩn đã được xây dựng
theo quy định yêu cầu trường học an toàn.
2.2.5. Đảm bảo các điều kiện cho giáo dục phòng chống
tai nạn thương tích cho học sinh
Mục đích của biện pháp là đảm bảo cho nhà trường
tiểu học có đủ các điều kiện PCTNTT và giáo dục
PCTNTT cho HS như phòng học, sân chơi, thiết bị học
tập... an toàn không gây nên tai nạn thương tích cho HS,
đồng thời tạo nên môi trường sư phạm có cảnh quan đẹp,
thiết bị đồng bộ hiện đại đáp ứng yêu cầu dạy học, giáo
dục và giáo dục PCTNTT cho HS. Để biện pháp này thực
hiện được cần: hiệu trưởng nhà trường nắm bắt các văn
bản quy định về cơ sở vật chất của nhà trường để có yêu
cầu về đầu tư dần dần có kế hoạch, vì không thể đầu tư
cùng một lúc; hiệu trưởng nhà trường cần lập kế hoạch
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cho việc đầu tư cơ sở vật chất và đặc biệt tăng cường xã
hội hóa PCTNTT và giáo dục PCTNTT cho HS; có nội
dung công việc cụ thể cho các lực lượng trong và ngoài
nhà trường tham gia vào việc xây dựng cơ sở vật chất,
điều kiện cho hoạt động giáo dục PCTNTT.
3. Kết luận
Mức độ thực hiện giáo dục PCTNTT cho HS các
trường tiểu học ở huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
được đánh giá thực hiện khá tốt; hiệu trưởng đã áp dụng
các biện pháp QL giáo dục PCTNTT cho HS: lập kế
hoạch, tổ chức bộ máy, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện
kế hoạch giáo dục PCTNTT cho HS; và mức độ thực hiện
được đánh giá ở mức độ khá tốt. Các yếu tố ảnh hưởng
đến QL giáo dục PCTNTT cho HS của hiệu trưởng trường
tiểu học rất đa dạng bao gồm các yếu tố thuộc về các cấp
QL, GV tiểu học, gia đình và HS tiểu học, môi trường xã
hội và mức độ tác động của các yếu tố rất nhiều.
Cơ sở nghiên cứu thực tiễn cho thấy, muốn nâng cao
chất lượng hoạt động giáo dục PCTNTT cho HS trong các
trường tiểu học cần tiến hành đồng bộ các biện pháp giáo
dục PCTNTT và phù hợp với điều kiện của nhà trường,
địa phương, tâm lí HS lứa tuổi tiểu học, qua đó sẽ nâng cao
được chất lượng hoạt động giáo dục PCTNTT cho HS các
trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
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