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TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHO HỌC SINH LỚP 4, 5
GẮN VỚI THỰC TIỄN ĐỊA PHƯƠNG HẢI PHÒNG
Phạm Thị Ánh Hồng - Trường Đại học Hải Phòng
Ngày nhận bài: 15/10/2019; ngày chỉnh sửa: 18/11/2019; ngày duyệt đăng: 02/12/2019.
Abstract: Disaster prevention education through local experience activities will enhance students'
ability to cope with the environmental changes taking place around them. In this article, we would
like to give some principles to build experiential activities and propose some forms of organizing
experiential activities of disaster prevention education for students in grades 4 and 5 in association
with local practices in Hai Phong.
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1. Mở đầu
Trong những năm gần đây, Hải Phòng phải hứng chịu
nhiều loại hình thiên tai khác nhau, xuất hiện với tần suất
ngày càng nhiều. Các thiên tai diễn biến ngày càng phức
tạp và không theo quy luật. Tuy nhiên, một bộ phận
người dân chưa biết cách để ứng phó và giảm nhẹ những
hậu quả mà thiên tai gây ra. Đó cũng chính là một trong
những định hướng mà giáo dục hiện nay đang hướng tới.
Ngoài việc cung cấp cho học sinh (HS) những kiến thức
còn cần trang bị cho HS những kĩ năng, năng lực giải
quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Ở cấp tiểu
học, việc giáo dục phòng chống thiên tai (GDPCTT) cần
được xây dựng một cách đa dạng các hoạt động để nâng
cao hơn nữa trách nhiệm, ý thức của HS trong việc bảo
vệ môi trường sống của bản thân.
Xuất phát từ vấn đề trên, chúng tôi đưa ra một số hình
thức tổ chức hoạt động trải nghiệm GDPCTT cho HS lớp
4, 5 gắn với thực tiễn địa phương Hải Phòng.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục
phòng chống thiên tai cho học sinh lớp 4, 5 gắn với
thực tiễn địa phương Hải Phòng
Hải Phòng là một trong nhiều thành phố trên cả nước
chịu nhiều thiệt hại từ thiên tai gây ra. Hải Phòng đã tiến
hành triển khai một số hoạt động để tăng cường năng lực
phòng chống biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai cho
người dân. Tuy nhiên, quá trình GDPCTT trong nhà
trường nói chung và ở cấp tiểu học nói riêng còn gặp một
số vấn đề. Đa số giáo viên (GV) đều nhận thức được tầm
quan trọng của việc giáo dục, nâng cao ý thức cho HS
trong quá trình phòng chống thiên tai nhưng vẫn còn một
bộ phận chủ quan, cho rằng trách nhiệm chính vẫn là xuất
phát từ các cấp quản lí, lãnh đạo hoặc chưa đánh giá hết
mức độ nguy hiểm của thiên tai có thể gây ra. Ở đây, cần
phải nhìn nhận được bản chất của vấn đề là “lấy phòng

ngừa là chính” nên mỗi GV cần thấy rõ vai trò, trách
nhiệm của mình. Khi được giáo dục về cách phòng tránh
thiên tai, nguyên nhân cũng như tác động trực tiếp của nó
đối với cuộc sống của người dân thì trong mọi hành động,
HS sẽ đều cân nhắc đến việc hạn chế những nguy cơ có
thể xảy ra thiên tai, sống thân thiện với môi trường, nhằm
tạo ra một cuộc sống lành mạnh, an toàn hơn.
Qua tìm hiểu thực trạng, chúng tôi nhận thấy một số
khó khăn khi tổ chức các hoạt động trải nghiệm
GDPCTT cho HS lớp 4, 5, thể hiện ở bảng 1.
Bảng 1. Khảo sát tình hình tổ chức hoạt động
trải nghiệm GDPCTT cho HS lớp 4, 5
Số
Tỉ lệ
STT
Những khó khăn
phiếu
(%)
Rèn luyện kĩ năng ứng phó
1
28
15,9
còn khái quát, chưa cụ thể
Thiếu kinh nghiệm thiết kế hoạt
2
36
20,4
động, đa dạng các hình thức
Quy mô tổ chức và cơ sở vật
3
47
26,7
chất hạn hẹp
Tài liệu hướng dẫn ít, nội
4
65
37
dung chưa bám sát thực tiễn
Bảng 1 cho thấy, khó khăn lớn nhất trong việc tổ chức
các hoạt động trải nghiệm GDPCTT cho HS lớp 4, 5 là
những tài liệu hướng dẫn cụ thể về cách phòng chống rủi
ro thiên tai còn ít và chưa cụ thể (65/176 phiếu, chiếm
37%). Những nội dung này ở tiểu học thường mới chỉ
được tích hợp vào các môn học và mang tính chất liên
hệ, chưa phân tích sâu sắc, rõ ràng các vấn đề liên quan
đến thiên tai, dẫn đến việc lựa chọn những nội dung phù
hợp, bám sát tình hình thực tế địa phương còn thiếu sự
đồng bộ và nhất quán.
Ngoài ra, việc cập nhật tình hình, trang bị cho HS
những hiểu biết về các loại hình thiên tai, nhất là những
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thiên tai thường xuyên xảy ra ở địa phương đòi hỏi phải
Khi tổ chức các hoạt động trải nghiệm, GV cần đảm
có sự nỗ lực, phối kết hợp của nhiều lực lượng tham gia bảo gắn nội dung hoạt động trải nghiệm với thực tiễn
khác nhau trên các phương diện như: mục tiêu phối hợp, cuộc sống, tạo cơ hội để các em được tiếp xúc trực tiếp
nội dung phối hợp, hình thức phối hợp nên quy mô tổ với các sự vật, hiện tượng diễn ra ở môi trường xung
chức, cơ sở vật chất hỗ trợ đáp ứng còn gặp không ít khó quanh. Qua đó, giúp HS có điều kiện tham gia khám phá,
khăn (chiếm 26,7%).
phát hiện kiến thức, hình thành những biểu tượng, khái
GV còn thiếu kinh nghiệm trong khâu thiết kế các niệm đầy đủ, sinh động, chính xác và chân thật, bộc lộ
hoạt động trải nghiệm và triển khai đa dạng các hình thức được cảm xúc, tình cảm chân thật của bản thân với hoạt
tổ chức (chiếm 20,4%) để giúp trẻ có thể phát huy năng động mình được trải nghiệm.
lực, sở trường của bản thân, đặc biệt là năng lực giải
GV phải có sự chuẩn bị chu đáo cho mỗi hoạt động
quyết những tình huống có trong cuộc sống.
trải nghiệm GDPCTT, cần cụ thể hóa nhiệm vụ của mình
Ở tiểu học, GV chủ yếu dừng lại ở việc cung cấp và HS trước, trong và sau hoạt động trải nghiệm. Cách
những nhận thức ban đầu về kiến thức, giới thiệu một thức tiến hành hoạt động trải nghiệm cũng cần được
cách khái quát, chung chung mà chưa rèn luyện nhiều hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho HS để đảm bảo các em
đến kĩ năng ứng phó thiên tai (tìm vị trí an toàn cho bản hiểu đầy đủ nhiệm vụ và tạo thuận lợi trong hoạt động
thân, mô tả túi đồ dùng khẩn cấp gồm những gì?...). Nội trải nghiệm.
dung hướng dẫn này chưa trở thành những chuyên đề 2.3. Đề xuất một số hoạt động trải nghiệm giáo dục
giáo dục kĩ năng chuyên sâu khiến các em còn gặp lúng phòng chống thiên tai cho học sinh lớp 4, 5 gắn với
túng trong cách xử lí của mình và không phản ánh hết thực tiễn địa phương Hải Phòng
được thái độ, khả năng hành động của trẻ khi xảy ra thiên 2.3.1. Hoạt động tham quan, dã ngoại
tai (chiếm 15,9%).
Tham quan, dã ngoại là hoạt động giúp HS trải
Do vậy, để nâng cao hiệu quả trong công tác giảm nghiệm thực hành quan sát thực tiễn thông qua đó có thể
nhẹ rủi ro thiên tai, GV cần tổ chức giáo dục theo nhiều bộc lộ những suy nghĩ, cảm nhận của mình về đối tượng
con đường, cách thức khác nhau để tạo cơ hội cho trẻ suy được tìm hiểu. Mỗi hoạt động tham quan, dã ngoại đều
nghĩ, hành động, góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm gắn với một chủ đề học tập, vì vậy khi tiến hành, GV cần
bảo vệ môi trường đến cộng đồng.
xây dựng chương trình kế hoạch và giao nhiệm vụ cho
2.2. Nguyên tắc tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục HS nghiên cứu, tìm hiểu trước về điểm tham quan để các
phòng chống thiên tai cho học sinh lớp 4, 5 gắn với em có sự chủ động thu thập thông tin nơi mình đến và
các tài liệu có liên quan.
thực tiễn địa phương Hải Phòng
Tổ chức hoạt động trải nghiệm GDPCTT trong dạy
Ví dụ: Tại địa phương Hải Phòng, GV có thể tổ chức
học các môn học phải góp phần thực hiện mục tiêu dạy hoạt động tham quan vườn quốc gia Cát Bà giúp các em
học. HS được trải nghiệm học tập thực tiễn bằng vốn kinh hiểu được vai trò của thiên nhiên đối với đời sống của
nghiệm hiện có của cá nhân, tự hình thành cho mình con người, những tác động tích cực cũng như tiêu cực
những khái niệm, kiến thức mới của bài học dựa trên quá của con người đối với thiên nhiên và hậu quả của những
trình quan sát và phản hồi. Đồng thời, HS cũng có một tác động đó đã trực tiếp đẩy nhanh quá trình hình thành
môi trường thực tiễn để kiểm nghiệm lại kiến thức đã học các hiện tượng thiên tai như thế nào? Cụ thể quá trình
và tự điều chỉnh nó.
tiến hành được thể hiện ở bảng 2:
Bảng 2. Kế hoạch của hoạt động tham quan Vườn quốc gia Cát Bà
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- HS biết về khu bảo tồn thiên nhiên Cát Bà.
- HS tích luỹ được kinh nghiệm phục vụ cho bài học liên quan đến GDPCTT.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, ghi chép, thu thập thông tin.
2. Kĩ năng
- Phát huy kĩ năng làm việc nhóm.
- HS có ý thức trân trọng, bảo vệ, phát huy giá trị của khu di tích.
3. Thái độ
- Vận dụng hiểu biết về thực tế tham quan vào bài học.
II. Nội dung
- Tham quan trải nghiệm khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Cát Bà.
- Tìm hiểu các loài cây được bảo tồn trong khu bảo tồn.
- Vai trò của rừng trong việc bảo vệ phòng tránh thiên tai.
III. Chuẩn bị

200

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 12/2019, tr 199-203

- Địa điểm
- Thời gian
- Đối tượng
- Thành phần
- Phương tiện

- Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Cát Bà, xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP. Hải
Phòng.
- 1 ngày.
- HS khối 4, 5.
- HS khối 4, 5, Ban Giám hiệu, GV chủ nhiệm, GV bộ môn và phụ huynh.
- Giấy bút ghi chép, viết thu hoạch, vẽ, sáng tác, máy ảnh, máy quay phim,...
- Xây dựng kế hoạch tham quan khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Cát Bà; để HS
có sự chuẩn bị chu đáo cho buổi tham quan, GV cần giao một số nhiệm vụ để HS chuẩn
bị trước thông qua phiếu hỗ trợ:

IV. Cách tiến hành

V. Tổng kết, đánh giá

- Tổ chức cho HS tham quan toàn bộ khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Cát Bà.
- Nghe giới thiệu của hướng dẫn viên, HS ghi chép, chụp ảnh, bộc lộ cảm xúc về đối
tượng tham quan trải nghiệm.
- Tiến hành tham quan khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Cát Bà, GV chụp ảnh,
quay lại video tại khu bảo tồn trong suốt quá trình tham quan để sử dụng trong tiết học
“Tác động của con người đến rừng” nhằm khơi gợi lại kiến thức và tạo hứng thú cho HS.
HS thấy được vai trò của rừng đầu nguồn không chỉ là tránh lũ lụt, sạt lở đất, mà rừng
còn là lá phổi xanh của thiên nhiên giảm nhẹ hiệu ứng nhà kính. Với hoạt động trải
nghiệm trên, HS sẽ lựa chọn nội dung mình yêu thích, chủ động tìm hiểu các vấn đề có
liên quan đến vấn đề các em quan tâm. GV cần phân công nhiệm vụ cho HS trước khi
tiến hành tham quan. GV chia lớp thành các nhóm nhỏ để các em tiện trong việc quan sát
đối tượng và chia sẻ thảo luận nhóm.
Vận dụng những gì được tích lũy qua buổi trải nghiệm, GV tổ chức cho các em nêu cảm
xúc của mình theo yêu cầu liên hệ của bài học đó, ví dụ: Em cảm thấy thế nào nếu như
không có khu bảo tồn thiên nhiên đó? Con người ở khu bảo tồn đã làm những gì để gìn
giữ được các loài động thực vật? Khu bảo tồn có vai trò như thế nào trong việc phòng
chống thiên tai? Trái ngược với việc gìn giữ thì ở một số nơi con người đã có những việc
làm gì đối với rừng thiên nhiên?...
- Cuối cùng, GV nhận xét, rút kinh nghiệm buổi trải nghiệm.

2.3.2. Tổ chức hội thi/cuộc thi về chủ đề “Phòng ngừa
thảm họa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại địa phương”
Hội thi/cuộc thi là hình thức tổ chức hoạt động hấp
dẫn, lôi cuốn được sự tham gia của HS, phát huy được
những năng lực sở trường của HS khi tham gia trải
nghiệm các hoạt động cụ thể. Tổ chức cuộc thi về chủ đề
“Phòng ngừa thảm họa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại địa
phương” có thể diễn ra dưới 2 phần thi như sau:

- Phần thi thứ nhất: GV chuẩn bị 4 gói câu hỏi liên quan
đến một số thiên tai đã từng xảy ra tại TP. Hải Phòng.
Sau đó, GV sẽ chia số HS làm 4 đội chơi (số lượng
mỗi đội tùy vào số người tham gia), lần lượt mỗi nhóm
sẽ lựa chọn 1 gói câu hỏi hiển thị sau 4 bức tranh và trả
lời các câu hỏi đó. Mỗi đáp án đúng tương ứng với 2
điểm. Trả lời sai không được tính điểm. Thời gian suy
nghĩ cho mỗi câu hỏi là 1 phút, đội nào trả lời được nhiều
đáp án đúng thì đội đó giành chiến thắng.
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Ví dụ: Đối với loại hình thiên tai mưa bão, ta có thể
đặt ra một số hệ thống câu hỏi như sau:
Câu 1: Dấu hiệu của mưa bão?
A. Mưa trong nhiều ngày.
B. Bầu trời chuyển
màu xám.
C. Gió to kèm theo tiếng rít.
D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 2: Mưa bão thường xuất hiện ở đâu?
A. Vùng núi cao
B. Vùng biển và đồng bằng
sát biển C. Vùng đồng bằng
Câu 3: Sức gió mạnh nhất đạt từ cấp mấy thì được
gọi là bão?
A. 6 B. 7 C. 8
D. 9
Câu 4: Điều kiện để hình thành mưa bão?
A. Được hình thành tại các vùng nước ấm, không khí
ẩm ướt và gió hội tụ.
B. Được hình thành do áp thấp nhiệt đới.
C. Được hình thành do sự va chạm bề mặt Trái Đất.
Câu 5: Kể tên 3 câu tục ngữ/ thành ngữ báo hiệu có
mưa bão.
- Phần thi thứ hai: GV yêu cầu mỗi đội cử đại diện
một HS thuyết trình về một loại hình thiên tai đã từng xảy
ra ở địa phương Hải Phòng thông qua việc sưu tầm các
tranh ảnh, thước phim tài liệu, câu chuyện nói về những
Tháng
Tháng 9
Tháng 10

Tháng 11

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3

Tháng 4
Tháng 5

thiên tai đó. Thời gian dự thi là 5 phút. Trong mỗi bài thi,
yêu cầu HS phải đáp ứng các tiêu chí về mặt thời gian,
hình thức trình bày, nội dung biểu đạt và giá trị ý nghĩa
thực tiễn, cụ thể là giới thiệu được loại hình thiên tai mà
mình muốn thể hiện, phản ánh được sự tác động, mỗi
nguy hại mà thiên tai đó mang lại cho địa phương. Đồng
thời, đưa ra được thông điệp hành động, giải pháp thực
tiễn để phòng ngừa, giảm nhẹ những hậu quả mà thiên
tai gây ra, góp phần tuyên truyền sâu rộng ý thức, trách
nhiệm mọi người trong việc bảo vệ môi trường khỏi rủi
ro của thiên tai. Đội nào có phần thi thuyết phục, thể hiện
tốt các tiêu chí đưa ra thì đội đó giành chiến thắng.
2.3.3. Câu lạc bộ “Tuyên truyền phòng chống thiên tai”
Câu lạc bộ (CLB) trong nhà trường là nơi tập hợp các
HS có cùng sở thích trong một lĩnh vực nào đó tự nguyện
tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí có
tính tập thể. Thành lập CLB “Tuyên truyền phòng chống
thiên tai” giúp HS nâng cao nhận thức, rèn luyện kĩ năng.
CLB có trách nhiệm bổ sung và nâng cao kiến thức, kĩ
năng cơ bản về phòng chống thiên tai..., từ đó các em có
ý thức bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Mỗi
trường có thể thành lập một CLB về GDPCTT bao gồm
các thành phần như: cơ cấu tổ chức, ban chủ nhiệm, hội
viên, nội quy và kế hoạch hoạt động (bảng 3).

Bảng 3. Kế hoạch tổ chức hoạt động của CLB “Tuyên truyền phòng chống thiên tai”
Chủ đề
Nội dung
Hình thức
Nhận biết các loại thiên tai trên toàn thế
- Quan sát tranh ảnh, tài liệu về thiên tai.
Thiên tai trong giới.
- Thảo luận đối thoại với nhau về những
mắt em.
Tìm hiểu ở địa phương Hải Phòng có
thiên tai đang diễn ra tại Hải Phòng.
những loại thiên tai gì?
- Xem video, hình ảnh của hậu quả sau
Ảnh hưởng của thiên tai đối với con thiên tai.
Những hậu quả người và xã hội.
- Bày tỏ cảm nghĩ về những hậu quả mà
do thiên tai để
thiên tai đã gây ra.
lại cho xã hội và
- Thăm hỏi, trao quà, chia sẻ với những
con người.
Thăm các gia đình bị ảnh hưởng bởi
gia đình bị ảnh hưởng bởi hậu quả từ
thiên tai trên địa bàn Hải Phòng.
thiên tai.
Ý thức về những hành động nên và - Thảo luận, viết bài nêu cảm nhận về
Giảm nhẹ rủi ro không nên làm khi thiên tai xảy ra và hậu quả thiên tai để lại.
thiên tai và hành thực hiện những hành động nên làm.
động của chúng - Cùng với gia đình và nhà trường xây - Vẽ tranh tuyên truyền về phòng chống
ta.
dựng được kế hoạch ứng phó với thiên thiên tai.
tai tại gia đình và nhà trường.
Biết đánh giá rủi ro, khả năng và tình
Kĩ năng rèn
trạng dễ bị tổn thương nơi mình sống - Tập huấn các kĩ năng phòng tránh thiên
luyện trong
thông qua công cụ thông tin lịch sử.
quản lí rủi ro
tai: mặc áo phao, làm dụng cụ và vật
thiên tai dành
Thực hành một số hoạt động ứng phó dụng khẩn cấp phòng chống thiên tai.
cho HS.
trong thiên tai.
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Ví dụ: Hải Phòng là thành phố có nhiều quận, huyện giáp
biển vì vậy thiên tai thường xuyên xảy ra đặc biệt là mưa bão,
lũ lụt,… để lại những hậu quả nghiêm trọng. Việc HS được trải
nghiệm “tập huấn kĩ năng mặc áo phao khi gặp bão, lũ” là một
việc làm vô cùng quan trọng. Mục đích của hoạt động là hình
thành, hướng dẫn, rèn luyện các kĩ năng cần thiết cho HS để
bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh trước những
tác động của thiên tai. Khi thực hiện, GV hướng dẫn HS thực
hành các thao tác mặc áo phao đúng cách (chú ý khi hướng dẫn
có kèm theo hình ảnh minh họa hoặc trực tiếp thao tác trên đối
tượng cụ thể), đó là:
Bước 1: Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái ấn mạnh vào
phần giữa móc khóa trước ngực áo để mở khóa.
Bước 2: Nới rộng phần dây choàng qua đùi ở phía dưới áo.
Bước 3: Điều chỉnh khóa hai bên hông bằng cách kéo phần
dây còn dư ở đầu khóa ra phía trước hoặc sau.
Bước 4: Mặc vào người
Bước 5: Dùng hai tay ấn đầu khóa lại, kéo giật đầu dây 2
bên sườn để áo phao ôm khít thân người.
Bước 6: Vòng hai dây qua đùi và ấn khóa lại, điều chỉnh
dây cho vừa với đùi. Thực hiện cho cả hai đùi.
Bước 7: Mặt trong áo phao có túi nhỏ đựng còi, dùng còi
thổi khi muốn kêu cứu.
Sau khi nắm được các bước để mặc áo phao, GV sẽ cho
HS thực hành theo các nhóm nhỏ và trước lớp. Trong quá trình
HS thực hiện, GV và HS khác sẽ quan sát và nhận xét thao tác
thực hành của bạn để điều chỉnh nếu có. Cuối cùng, GV sẽ tổng
kết, tuyên dương các bạn thực hiện tốt và cho các em được bày
tỏ suy nghĩ của bản thân khi tham gia hoạt động, thông qua đó
góp phần hình thành cho HS ý thức, trách nhiệm của bản thân
khi phải đối mặt với thiên tai, rèn luyện thêm năng lực giao tiếp
khi HS được tham gia trải nghiệm, chia sẻ hợp tác theo nhóm.
2.3.4. Hoạt động “Sân khấu tương tác”
Sân khấu tương tác là một hình thức nghệ thuật tương tác
dựa trên hoạt động diễn kịch, trong đó vở kịch chỉ có phần mở
đầu đưa ra tình huống, phần còn lại được sáng tạo bởi những
người tham gia. Phần trình diễn chính là một cuộc chia sẻ, thảo
luận giữa những người thực hiện và khán giả, trong đó đề cao
tính tương tác hay sự tham gia của khán giả. Mục đích của hoạt
động này là nhằm tăng cường nhận thức, thúc đẩy để HS đưa
ra quan điểm, suy nghĩ và cách xử lí tình huống thực tế gặp phải
trong bất kỳ nội dung nào của cuộc sống.
Sân khấu tương tác có thể coi là hoạt động trải nghiệm
GDPCTT mà HS được tiếp xúc gần gũi, thực tế với các vấn đề
có ảnh hưởng trực tiếp đến các em. GDPCTT bằng hình thức
đóng vai - xử lí tình huống giúp các em có cách nhìn chân thực
về thiên tai, cách giải quyết các tình huống xảy ra trước và sau
khi thiên tai xảy ra. Bằng sân khấu tương tác, những kinh
nghiệm của một cá nhân được thể hiện, góp phần đưa tạo nên
kinh nghiệm của một tập thể. Sân khấu tương tác có thể được

tổ chức trong phạm vi hẹp (trong lớp học) hoặc rộng hơn (phạm
vị toàn trường).
Ví dụ: GV có thể tổ chức cho các nhóm HS trải nghiệm bốc
thăm tình huống giả định về nội dung có liên quan đến thiên tai
như sau: “Dự báo thời tiết thông báo dự kiến vào ngày 30/6, cơn
bão số 1 sẽ đổ bộ trực tiếp vào Hải Phòng. Khu vực chịu ảnh
hưởng các vùng ven biển Đồ Sơn, đảo Cát Bà. Nếu trong hoàn
cảnh đó, em và gia đình sẽ làm gì?”. Các nhóm tiến hành thảo
luận đóng vai xử lí tình huống trong 10 phút. Sau đó, lần lượt các
nhóm sẽ tham gia diễn lại tình huống và cách xử lí. GV và các
nhóm khác lắng nghe, đánh giá cách xử lí của mỗi nhóm.
3. Kết luận
Hoạt động trải nghiệm GDPCTT cho HS lớp 4, 5 nói
chung và ở TP. Hải Phòng nói riêng giúp các em nhận thức sâu
sắc vai trò của việc phòng chống thiên tai tại địa phương, rèn
luyện cho bản thân những kĩ năng ứng phó khi thiên tai xảy ra.
Do vậy, để nâng cao hiệu quả GDPCTT cho HS, GV cần chú
trọng gắn liền các nội dung học tập với thực tiễn; thu hút HS
tham gia bằng cách đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tổ
chức, từ đó phát huy năng lực, phẩm chất của người học, đáp
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
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