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TÓM TẮT 

Bài báo đề cập đến vấn đề xâm hại trẻ em đang diễn ra trong xã hội hiện nay, 

nhóm tác giả tiến hành tìm hiểu thực trạng nhận thức của học sinh về vấn đề bảo vệ 

an toàn thân thể, nhận thức của phụ huynh học sinh về vấn đề bảo vệ an toàn thân 

thể cho trẻ, nhận thức và cách thức tổ chức của giáo viên về giáo dục bảo vệ an toàn 

thân thể cho học sinh. Từ đó đưa ra một số biện pháp để nâng cao việc giáo dục bảo 

vệ an toàn thân thể cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Từ khóa: Giáo dục bảo vệ an toàn thân thể, xâm hại trẻ em, thực trạng, nhận 

thức, biện pháp 

1. Đặt vấn đề 

Xâm hại trẻ em (XHTE) là một đề 

tài được xã hội quan tâm rất nhiều trong 

thời gian gần đây. Trẻ bị xâm hại 

thường gặp những tổn hại về thân thể 

lẫn tâm lý, khi trưởng thành trẻ có quá 

khứ bị xâm hại thường khó hòa nhập, e 

ngại trong giao tiếp, dễ hoảng loạn… 

Luật Trẻ em năm 2016 đã chỉ ra rất rõ 

ràng những khái niệm, những hành vi 

XHTE như sử dụng bạo lực, bóc lột sức 

lao động, ép bức trẻ em tham gia hoạt 

động tình dục, những hành vi gây tổn 

hại về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ [1]. 

Theo khảo sát của Tổng cục thống 

kê với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên 

hiệp quốc (UNICEF, 2014), có gần 80% 

trẻ em Việt Nam từ 2 - 14 tuổi bị cha 

mẹ hoặc những người chăm sóc trong 

gia đình và những người khác trừng 

phạt bằng bạo lực. Tổng cục Cảnh sát 

Phòng chống tội phạm - Bộ Công an 

cũng cho biết, mỗi năm trung bình có 

1600 - 1800 vụ xâm hại trẻ em nghiêm 

trọng được phát hiện (trong đó có cả 

xâm hại tình dục - XHTD). Các con số 

thống kê được chỉ ra khiến xã hội, nhà 

trường và gia đình quan tâm hơn đến 

công tác giáo dục bảo vệ an toàn thân 

thể (GDBVATTT) cho trẻ em [2]. 

Với thực trạng đáng lo lắng trên, 

nhóm tác giả tổ chức nghiên cứu đề tài 

“Biện pháp nâng cao chất lượng giáo 

dục bảo vệ an toàn thân thể cho học 

sinh tiểu học trên địa bàn thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai” nhằm đưa ra 

các biện pháp giáo dục cụ thể và hiệu 

quả hơn trong công tác giáo dục bảo vệ 

an toàn cho trẻ ở lứa tuổi tiểu học. 

2. Thực trạng việc giáo dục bảo 

vệ an toàn thân thể cho học sinh tiểu 

học trên địa bàn thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

2.1. Mục tiêu, nội dung, đối tượng 

và phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Mục tiêu nghiên cứu thực trạng 

Bài viết tìm hiểu thực trạng nhận 

thức của học sinh về vấn đề BVATTT, 

nhận thức của phụ huynh học sinh về 
1
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vấn đề BVATTT cho trẻ, thực trạng 

việc tổ chức của giáo viên về việc 

GDBVATTT cho học sinh, từ đó đề 

xuất biện pháp GDBVATTT cho học 

sinh tiểu học tại địa bàn thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Theo các lý thuyết giáo dục học, để 

việc giáo dục học sinh đạt hiệu quả tốt 

nhất thì nhà giáo dục cần có cách thức 

tổ chức các hoạt động giáo dục có sự 

phối hợp cùng gia đình, xã hội xung 

quanh học sinh. Chính vì lý do này mà 

nhóm nghiên cứu đã lựa chọn các đối 

tượng nghiên cứu thực trạng như đề cập 

ở trên. 

2.1.2. Nội dung nghiên cứu thực trạng 

Tìm hiểu thực trạng nhận thức của 

học sinh về vấn đề BVATTT: phỏng 

vấn sâu và khảo sát nhận thức của học 

sinh về vấn đề BVATTT; thực trạng về 

nhận thức của phụ huynh học sinh về 

vấn đề BVATTT; thực trạng việc giáo 

viên tổ chức GDBVATTT cho học sinh 

tiểu học. 

2.1.3. Đối tượng, địa bàn nghiên cứu 

- Khách thể khảo sát: học sinh, phụ 

huynh học sinh và giáo viên. 

- Mẫu điều tra: phỏng vấn sâu và 

khảo sát 154 học sinh (phỏng vấn sâu 

34 học sinh và khảo sát bằng phiếu hỏi 

120 học sinh) các khối lớp 3, 4 và 5, 

phỏng vấn sâu 20 giáo viên, phỏng vấn 

50 phụ huynh học sinh ở 3 trường Tiểu 

học Lý Thường Kiệt, tiểu học Trảng Dài, 

Tiểu học Nguyễn An Ninh tại thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

2.1.4. Phương pháp 

- Phương pháp điều tra bằng phiếu 

hỏi: được tiến hành khảo sát cho đối 

tượng giáo viên và phụ huynh học sinh; 

quy trình điều tra được tiến hành qua:  

xây dựng mẫu phiếu điều tra và tổ chức 

thử phiếu thử 1 (tại một lớp học khối 3 

gồm 38 học sinh trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt, thành phố Biên Hòa); xác 

định và điều chỉnh phiếu khảo sát đã 

phù với; hoàn chỉnh phiếu khảo sát để 

thực hiện điều tra. 

- Phương pháp điều tra bằng phỏng vấn. 

Bên cạnh khảo sát thực trạng bằng 

phiếu điều tra, để thu được những thông 

tin định tính bổ sung cho nghiên cứu 

định lượng, nhóm tác giả còn tiến hành 

phỏng vấn sâu học sinh, giáo viên, phụ 

huynh học sinh để có thêm căn cứ thông 

tin từ nhiều nguồn khác nhau nhằm đảm 

bảo kết quả điều tra có độ tin cậy cao. 

2.2. Phân tích kết quả nghiên cứu 

thực trạng về việc giáo dục bảo vệ an 

toàn thân thể cho học sinh 

2.2.1. Kết quả nghiên cứu thực 

trạng nhận thức của học sinh về vấn đề 

bảo vệ an toàn thân thể bằng phương 

pháp phỏng vấn sâu 

2.2.1.1. Thực trạng nhận thức của 

học sinh về vấn đề nhận diện cảm xúc 

Nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu 

thực trạng nhận thức của học sinh về 

vấn đề nhận diện cảm xúc và cho ra kết 

quả như sau:  

Khi được hỏi câu hỏi phỏng vấn: 

“Khi gặp một người đang tức giận (ba 

mẹ của em hoặc một ai đó) thì em sẽ 

nên làm gì?”, 85,3% các em ấp úng suy 

nghĩ lâu, trả lời rằng “Không biết”, điều 

đó nói lên rằng đa số các em chưa được 

nghe chia sẻ về điều này. Có 23,6% học 

sinh sau khi suy nghĩ thì chia sẻ rằng, sẽ 
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khuyên người ấy không nên tức giận. 

Sau khi chúng tôi gợi ý một số câu trả 

lời thì các em không chọn cách sẽ chọc 

giận người ấy và chọn phương án sẽ 

tránh mặt người đang tức giận. 

Trong thực tế, nhiều trẻ em bị xâm 

hại do các em vô tình tiếp xúc với sự 

tức giận của người khác. Chính vì vậy 

việc hướng dẫn trẻ biết cách nhận diện 

cảm xúc của người xung quanh và cách 

ứng phó với các cảm xúc đó rất quan 

trọng, để các em có thể tự bảo vệ bản 

thân. Qua việc phỏng vấn, chúng tôi 

nhận ra sự ấp úng của trẻ khi nghe câu 

hỏi có thể lý giải là do trẻ chưa được 

cập nhật những kiến thức này. 

Tiếp tục cuộc phỏng vấn với câu 

hỏi: “Em thường làm gì khi đang tức 

giận, khi buồn và khi sợ hãi”, với sự gợi 

ý của nhóm tác giả, các em mới mạnh 

dạn trả lời và cho kết quả sau: 

70,6% học sinh trả lời “La hét thật 

to để mọi người biết em đang tức”; 

55,9% học sinh trả lời “Khóc”, 41,2% 

học sinh trả lời “Đánh người làm em 

tức”; 91,2% học sinh cho rằng “Chia sẻ 

với người thân về sự tức giận của em”. 

Qua câu trả lời của học sinh trong cuộc 

phỏng vấn trên chúng ta có thể thấy 

rằng phản ứng khi tức giận của các em 

cũng khá hạn chế, tuy nhiên việc các 

em la hét, khóc hay chia sẻ với người 

khác cũng là cách báo động để người 

lớn có thể đến gần các em và có sự ngăn 

chặn kịp thời. Nhưng có đến 41,2% em 

có suy nghĩ sẽ đánh người làm các em 

ấy tức giận, đây là một phản ứng không 

tốt, có thể gây nguy hại đối với các em. 

Các em cần được hướng dẫn những 

cách thức phản ứng tốt hơn để có thể tự 

BVATTT cho bản thân. 

Ở câu hỏi: “Trẻ sẽ làm gì khi sợ hãi 

và buồn bã” thì có 79,4% học sinh cho 

rằng chia sẻ nỗi sợ hãi với người thân 

và 52,9% học sinh cho rằng sẽ chia sẻ 

với người khác. Đây chính là cách thức 

rất tốt để trẻ có thể kêu gọi người thân 

giúp đỡ và chia sẻ cho trẻ, hơn thế 

người thân của trẻ cũng sẽ nhận biết 

trước những tình huống có thể gây nguy 

hại cho trẻ. Tuy vậy, cũng có một số trẻ 

chưa có hành vi tốt khi phản ứng với 

cảm xúc của mình, hơn nữa sự ngập 

ngừng khi trả lời câu hỏi khiến chúng 

tôi có cảm nhận rằng nhóm trẻ này chưa 

được hướng dẫn việc phản ứng với cảm 

xúc của bản thân. 

2.2.1.2. Thực trạng nhận thức của 

học sinh về cách thức giao tiếp với 

những mối quan hệ xung quanh 

Tiếp đó, nhóm tác giả đã tiến hành 

phỏng vấn học sinh câu hỏi: “Theo em, 

những bộ phận nào trên cơ thể chúng ta 

là tuyệt đối không được phép bất cứ ai 

chạm vào và tại sao?” Các em học sinh 

lớp 5 trả lời đó là vùng mông, vùng 

ngực, bộ phận sinh dục và giải thích 

được lý do của câu trả lời ấy. Điều này 

có thể dễ hiểu là bởi ở chương trình Tự 

nhiên và xã hội lớp 5 đã có bài học dạy 

về vấn đề này. Nhưng còn nhóm học 

sinh khác thì chỉ một số em có lẽ đã 

nghe truyền thông và dặn dò kỹ lưỡng 

thì có câu trả lời giống các em lớp 5. 

Còn lại các em trả lời là không ai được 

phép đụng vào tay, má, đùi và không 

giải thích được lý do tại sao. Kết quả 

phỏng vấn này thể hiện rất rõ rằng học 
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sinh tiểu học chưa thật được cập nhật 

những kiến thức về BVATTT một cách 

rõ ràng và bài bản. 

2.2.2. Kết quả khảo sát thực trạng 

nhận thức của học sinh về vấn đề bảo 

vệ an toàn thân thể 

Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát 

bằng phiếu hỏi về thực trạng nhận thức 

của học sinh về vấn đề BVATTT và cho 

thấy có 74,1% học sinh đã đánh giá việc 

ôm hôn của bố/mẹ, ông bà của mình ở 

mức độ thường xuyên và rất thường 

xuyên, 22,2% học sinh đánh giá ở mức 

độ bình thường và 3,7% học sinh đánh 

giá ở mức độ không bao giờ. Như vậy, 

có thể thấy rằng đa số các em được yêu 

thương và cảm nhận được điều đó, chỉ 

một phần nhỏ các em không cảm nhận 

được sự yêu thương từ gia đình và 

người thân. 

Ngoài những mối quan hệ ruột thịt 

thì có đến 48,1% các em nói rằng những 

người hàng xóm đã từng ôm hôn các em 

ở mức độ thường xuyên và rất thường 

xuyên, đồng nghiệp của bố mẹ các em 

cũng có hành vi gần gũi không phù hợp 

với các em ở mức độ 33,3%… Điều này 

nói lên rằng các em chưa nhận thức rõ 

những giới hạn trong hành vi giao tiếp 

với người khác và cả những người lớn 

xung quanh em cũng không ý thức được 

điều đó. 

Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành 

khảo sát phản ứng của trẻ khi đứng 

trước tình huống bị xâm hại thì có 

46,7% học sinh tự nhận là có một số tư 

thế võ để thoát hiểm, điều này cho thấy 

truyền thông, gia đình và nhà trường đã 

phổ biến kiến thức này với các em, tuy 

nhiên vẫn có nhiều em chưa biết.  

2.3. Thực trạng nhận thức của 

phụ huynh học sinh về vấn đề bảo vệ 

an toàn thân thể cho trẻ 

Tất cả các phụ huynh học sinh tham 

gia phỏng vấn đều trả lời là đã có nghe 

qua các sự việc liên quan đến xâm hại 

trẻ em qua các kênh truyền thông và 

cảm thấy rất lo lắng đến an toàn của trẻ. 

Tuy nhiên, khi được chúng tôi hỏi về 

các hành vi xâm hại trẻ em thì phụ 

huynh học sinh lại chưa nhận thức đầy 

đủ, trong đó có 88% phụ huynh học 

sinh nghĩ rằng xâm hại trẻ em tương 

đồng với việc XHTD trẻ em, 8% phụ 

huynh cho rằng xâm hại trẻ em ngoài 

hành vi XHTD còn có những hành vi 

khác như bạo hành với trẻ, 6% phụ 

huynh nhận thức trọn vẹn hơn về các 

hành vi trẻ em là bao gốm các hành vi 

như XTHD, bạo hành trẻ, bạo hành tinh 

thần, không chăm sóc, bóc lột sức lao 

động của trẻ. Qua kết quả khảo sát này, 

chúng ta có thể nhận thấy rằng các kênh 

truyền thông đã thực hiện rất tốt việc 

tuyên truyền các vấn đề liên quan đến 

XHTE, tuy nhiên nhận thức của phụ 

huynh học sinh về các hành vi xâm hại 

trẻ em là chưa thật đầy đủ và cần được 

cập nhật thêm. 

Trong số các phụ huynh học sinh 

tham gia phỏng vấn thì có 82% phụ 

huynh nói rằng có được giáo viên trong 

trường nhắc nhở bảo vệ trẻ ở các kỳ họp 

phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, khi 

được hỏi về những cách thức cụ thể hơn 

để bảo vệ trẻ thì không có. Như vậy, 

chúng ta có thể nhận thấy rằng nhà 

trường cũng có ý thức cùng phối hợp 

với phụ huynh để bảo vệ an toàn cho 
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trẻ, tuy nhiên chỉ đang dừng lại ở hình 

thức nhắc nhở học sinh. 

Có đến 40% phụ huynh học sinh 

tham gia phỏng vấn đã thừa nhận rằng 

có gửi con của mình ở nhà người khác 

khi có công việc riêng, 18% thừa nhận 

có nhờ người khác đón con từ trường về 

nhà khi không thể làm việc đó. Đây là 

vấn đề thường gặp trong đời sống thực 

tế và là phương án tốt nhất có thể trong 

các trường hợp phụ huynh bắt buộc 

phải thế, tuy nhiên những trường hợp 

này cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến việc 

trẻ bị xâm hại. 

Tất cả phụ huynh học sinh tham gia 

cuộc phỏng vấn nói rằng có hỏi thăm trẻ 

thường xuyên, tuy nhiên câu hỏi thường 

là về kết quả học tập của trẻ. Chỉ có 

38% phụ huynh có những câu hỏi liên 

quan đến niềm vui, nỗi buồn, cảm xúc 

của trẻ, 30% phụ huynh hỏi thăm thêm 

về các mối quan hệ xung quanh trẻ. 

Việc phụ huynh thường xuyên hỏi thăm 

trẻ là một biểu hiện của sự quan tâm, 

mang đến cho trẻ cảm giác được yêu 

thương, qua đó cải thiện tình cảm gia 

đình. Qua giao tiếp phụ huynh sẽ giúp 

trẻ có thói quen chia sẻ, đồng thời phụ 

huynh sẽ biết được các mối quan hệ 

đang diễn ra xung quanh trẻ, qua đó có 

thể đánh giá được sự an toàn hay các 

mối nguy hiểm quanh trẻ để có thể kịp 

thời có biện pháp bảo vệ trẻ. 

Qua kết quả phỏng vấn trên, nhóm 

nghiên cứu đánh giá rằng nhận thức của 

phụ huynh học sinh về vấn đề 

GDBVATT cho trẻ là chưa tốt. Vì đặc 

điểm của địa phương, điều kiện kinh tế 

của mỗi gia đình nên có thể nhiều phụ 

huynh chưa có đủ thời gian quan tâm 

trẻ. Thực tế cũng có quá ít những kênh 

thông tin để có thể hướng dẫn phụ 

huynh dạy trẻ BVATTT một cách hiệu 

quả nhất.  

2.4. Thực trạng việc nhận thức và 

cách thức tổ chức của giáo viên về giáo 

dục bảo vệ an toàn thân thể cho học sinh  

Tất cả các giáo viên tham gia phỏng 

vấn đều xác nhận có nghe đến những sự 

việc liên quan đến xâm hại trẻ em gần 

đây và cho rằng GDBVATTT cho học 

sinh là vấn đề vô cùng quan trọng. Các 

giáo viên đánh giá rằng nhà trường rất 

quan tâm vấn đề này và thường xuyên 

đôn đốc giáo viên phải nhắc nhở trẻ 

không đi cùng người lạ và cảnh báo về 

các nguy hiểm có thể xảy ra. Tuy nhiên, 

cách thức để nhà trường GDBVATTT 

cho trẻ còn hạn chế. 100% giáo viên 

tham gia phỏng vấn đều cho rằng nhà 

trường có tổ chức giáo dục cho trẻ về 

chủ đề này khi sinh hoạt dưới cờ và có 

nhắc nhở học sinh trong các tiết học 

ngoài giờ lên lớp. Ban giám hiệu nhà 

trường thường xuyên nhắc nhở giáo 

viên phải dặn dò học sinh không tiếp 

xúc và đi cùng người lạ. Như vậy có thể 

thấy rằng nhà trường và các giáo viên 

đã có những hành động thiết thực để 

bảo vệ trẻ. Tuy nhiên, 75% giáo viên 

tham gia phỏng vấn chưa rõ hoàn toàn 

về các hành vi xâm hại trẻ em, đa phần 

các giáo viên vẫn hiểu XHTE là xâm 

hại tình dục trẻ em. 

Đối với chương trình học, giáo viên 

nhận xét rằng trong các môn học được 

dạy ở bậc tiểu học đặc biệt là môn Khoa 

học lớp 4, lớp 5 [4], [5] có nội dung đề 

cập đến những vấn đề về phòng chống 
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xâm hại trẻ em, có nội dung hướng dẫn 

học sinh biết cách tự vệ sinh thân thể, 

còn ở lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì không đề 

cập tới. Theo tìm hiểu của nhóm nghiên 

cứu, trong chương trình giáo dục tiểu 

học thì từ lớp 1 đến lớp 5 đều có những 

nội dung có liên quan mật thiết đến việc 

GDBVATTT cho trẻ, ở chương trình 

lớp 4 và lớp 5 là rõ ràng hơn cả. Từ lớp 

1 đến lớp 3 cũng có những bài học liên 

quan mật thiết đến chủ đề này, ví dụ 

như các bài học ở Đạo đức và Tự nhiên 

và xã hội có đề cập đến vấn đề dạy trẻ 

không đi cùng người lạ hoặc những bài 

học về vệ sinh thân thể [3]… Đây chính 

là một cơ hội tốt để giáo viên có thể dạy 

cho các em thêm kiến thức về 

BVATTT.  

Khi được phỏng vấn về vấn đề nội 

dung để GDBVATTT cho trẻ thì 100% 

giáo viên cho rằng nên có thêm phần 

giáo dục giới tính cho trẻ tiểu học, vấn 

đề vệ sinh tuổi dậy thì được 60% giáo 

viên quan tâm, 100% giáo viên cho rằng 

nên hướng dẫn trẻ những kỹ năng phản 

ứng khi bị xâm hại. Nhìn chung, các 

giáo viên được phỏng vấn đã có những 

suy nghĩ và trăn trở đối với vấn đề này 

nên rất nhanh chóng đề nghị được 

những nội dung cần thiết phải dạy cho 

học sinh. 

Về phương pháp và phương tiện 

GDBVATTT, nhóm tác giả đã tiến 

hành khảo sát 50 giáo viên và cho kết 

quả sau: 

95% giáo viên sử dụng phương 

pháp thuyết trình để giáo dục BVATTT, 

bên cạnh đó giáo viên sử các phương 

tiện như hình ảnh, video clip để mô tả 

trực quan, còn các phương pháp như: 

thảo luận nhóm, trò chơi, đóng kịch, kể 

chuyện… thì các giáo viên hầu như 

hiếm khi sử dụng. 

Khi phỏng vấn thêm các giáo viên 

về những điều cần hỗ trợ để việc 

GDBVATTT được hiệu quả hơn thì 

100% giáo viên đều đưa ra ý kiến là cần 

hỗ trợ thêm về hình ảnh, tài liệu, video 

clip về chủ đề này, 25% giáo viên tham 

gia phỏng vấn cho rằng nhà trường nên 

tổ chức tập huấn cho giáo viên về chủ 

đề này, 45% giáo viên cho rằng nhà 

trường nên mời các chuyên viên tâm lý, 

giáo viên kỹ năng sống về trường để 

dạy cho học sinh. Như vậy, chúng ta có 

thể nhận thấy rằng giáo viên đang thiếu 

phương tiện để giáo dục cho học sinh về 

chủ đề BVATTT, đồng thời cũng thiếu 

kinh nghiệm tổ chức dạy học chuyên đề 

này. Vì vậy, việc tăng cường hỗ trợ về 

phương tiện và tập huấn phương pháp và 

cách thức tổ chức cho giáo viên về chủ 

đề này hết sức cần thiết và quan trọng. 

2.5. Đánh giá tổng quan kết quả 

nghiên cứu thực trạng giáo dục bảo vệ 

an toàn thân thể cho học sinh tiểu học 

trên địa bàn thành phố Biên Hòa 

Từ thực trạng nhận thức về chủ đề 

GDBVATTT của học sinh, phụ huynh 

và giáo viên, nhóm nghiên cứu đề tài 

đưa ra đánh giá chung: đó là nhận thức 

của các em học sinh là chưa đủ để có 

thể tự bảo vệ bản thân. Tuy truyền 

thông có đem đến những thông tin hữu 

ích để cho phụ huynh và giáo viên quan 

tâm hơn đến vấn đề bảo vệ trẻ nhưng cả 

giáo viên và phụ huynh học sinh chưa 

có sự phối hợp cần thiết và cũng chưa 

có những cách thức phù hợp để 

GDBVATTT cho trẻ.  
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3. Đề xuất biện pháp giáo dục bảo vệ 

an toàn thân thể cho học sinh tiểu học 

Từ những thực trạng trên, nhóm tác 

giả đã đưa ra những biện pháp cải thiện 

GDBVATTT cho học sinh tiểu học trên 

địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. Nhóm tác giả cũng tiến hành 

nghiên cứu các tài liệu kỹ năng sống, tài 

liệu về kỹ năng phòng chống xâm hại 

trẻ em của các tác giả uy tín hiện nay 

[6], [7], [8], [9] để xây dựng nên các 

giáo án và các phương tiện hỗ trợ dạy 

học chuyên đề này. 

Thứ nhất, cung cấp những phương 

tiện, đồ dùng, dụng cụ cần thiết để hỗ 

trợ giáo viên trong việc tổ chức 

GDBVATTT cho trẻ. 

Như đã đề cập ở trên, nhóm tác giả 

sẽ tiến hành nghiên cứu những tài liệu 

có liên quan đến chủ đề của những tác 

giả có uy tín để xây dựng các nội dung, 

phương tiên, phương pháp phù hợp để 

hỗ trợ giáo viên.  

Thứ hai, tổ chức tập huấn cho giáo 

viên tiểu học toàn thành phố về chủ đề 

GDBVATTT cho trẻ. Giáo viên sẽ được 

cập nhật thêm kiến thức, nội dung, 

phương pháp để tổ chức GDBVATTT 

cho hiệu quả. Trong các chương trình 

tập huấn, giáo viên cũng sẽ được hướng 

dẫn những nội dung có thể tích hợp 

trong quá trình dạy học các môn học 

khác cho học sinh. 

Thứ ba, cung cấp cho giáo viên 

những nội dung có thể hướng dẫn phụ 

huynh học sinh về chủ đề GDBVATTT 

và kêu gọi sự phối hợp của phụ huynh 

trong việc giáo dục trẻ tự bảo vệ bản thân. 

Tầm quan trọng của việc phối hợp 

giữa gia đình – nhà trường – xã hội 

trong việc giáo dục cho học sinh là lý 

do để nhóm tác giả nghiên cứu và xây 

dựng biện pháp này.   

Thứ tư, các trường đại học có đào 

tạo ngành Sư phạm Tiểu học nên có 

chương trình hướng dẫn sinh viên theo 

học ngành này về chủ đề GDBVATTT 

để sau này các em có thể thực hiện công 

tác này một cách hiệu quả nhất. 

Việc đào tạo nên những thế hệ giáo 

viên mới có khả năng giảng dạy chuyên 

đề này là vô cùng quan trọng. Vì vậy, 

nhóm tác giả đề xuất việc có thêm 

những buổi tập huấn về phương pháp 

giảng dạy chuyên đề GDBVATTT cho 

học sinh dành cho các sinh viên đang 

theo học ngành Giáo dục Tiểu học. 

4. Kết luận 

Giáo dục bảo vệ an toàn thân thể là 

một hoạt động vô cùng quan trọng và 

cần thiết để bảo vệ học sinh nói chung 

và các em tiểu học nói riêng, nhằm 

nâng cao nhận thức và tự bảo vệ bản 

thân của các em. Nhóm tác giả đã tiến 

hành khảo sát thực trạng và đề xuất một 

số biện pháp bảo vệ an toàn thân thể trẻ 

em có ý nghĩa và vai trò quan trọng 

nhằm tác động mạnh mẽ vào quá trình 

giáo dục. Tuy nhiên, trong quá trình tác 

động, các biện pháp không thể tách rời, 

độc lập nhau mà chúng có mối quan hệ 

thống nhất với nhau, tác động qua lại và 

thúc đẩy nhau trở nên hoàn thiện, do đó 

chúng ta phải biết phối hợp các phương 

pháp để có thể đạt được kết quả giáo 

dục tốt nhất. 
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