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ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 

“Nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường cho học sinh lớp 4 thông qua hoạt động 
ngoài giờ lên lớp” 

Địa điểm: Trường tiểu học Lê Hoàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng 
Nam. 

                                                            Người hướng dẫn: Th.s_GVC. Hoàng Ngọc Thức 

                                                                           Quảng Nam, ngày 7 tháng 11 năm 2013 

A. PHẦN MỞ ĐẦU: 

1. Lý do chọn đề tài: 
       Từ khi xuất hiện trên Trái Đất con người đã gắn bó với thiên nhiên. Nhờ có lao 

động con ngươi đã chủ động khai thác tài nguyên thiên nhiên để duy trì sự sống của 

mình, trong quá trình lao động và sản xuất con người đã cải tạo thiên nhiên và ngược 

lại cũng đã tàn phá thiên nhiên như đốt rừng; tiêu diệt các loài động vật; thực vật sử 

dụng chất độc hóa học và chất phóng xạ hủy hoại thiên nhiên gây nên tình trạng khủng 

hoảng sinh học, đồng thời cùng với sự đi lên vượt bậc của những thành tựu khoa học 

loài người mải mê len loải với cái gọi là “cuộc sống khoa học” nhưng có lúc họ không 

nhìn thấy sự tác động ngược lại của khoa học kĩ thuật. Khoa học- kĩ thuật phát triển 

kéo theo sự xuống cấp của môi trường chẳng hạn như sự gia tăng dân số quá nhanh và 

quá trình đô thị hóa phát triển mạnh mẽ làm cho cường độ khai thác và sử dụng tài 

nguyên ngày càng to lớn. Kết quả nhiều nguồn tài nguyên bị cạn kiệt, hệ sinh thái bị 

phá hủy, nhiều cân bằng trong tự nhiên bị rối loạn và môi trường sống của chúng ta 

lâm vào tình trạng khủng hoảng với quy mô toàn cầu. Cần phải làm gì để ngăn chặn 

tình trạng trên, cứu lấy con người và sự sống của muôn loài? Nhiều cuộc thảo luận 

quốc tế đã được tổ chức để bàn bạc tìm cách giải quyết vấn đề này. Các chính phủ của 

các quốc gia cũng đã ban bố những đạo luật, những quyết định nhằm cứu vãn ngăn 

chặn nguy cơ suy thoái của môi trường. Một trong những biện pháp có ảnh hưởng lâu 

dài và rất quan trọng là phải giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho lớp người chủ 

tương lai của xã hội, những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Ở nước ta, vấn đề 

giáo dục môi trường cũng đang là mối quan tâm sâu sắc của Đảng, nhà nước và hệ 

thống nhà trường nghị quyết của ban chấp hành trung ương khóa 7 năm 1993 đã đề ra 

nhiệm vụ “Đẩy mạnh giáo dục pháp luật, đạo đức, thẩm mỹ, môi trường, dân số, rèn 
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luyện thể chất cho học sinh.” Trong hệ thống nhà trường, việc giáo dục môi trường cần 

được coi trọng đặc biệt ở tiểu học, bởi lẽ: Bậc tiểu học là bậc học nền móng, bậc phổ 

cập của hệ thống giáo dục quốc dân. Hàng chục triệu trẻ em một khi được chuẩn bị đầy 

đủ các hành trang về nhận thức, tri thức về bảo vệ môi trường sẽ là một lực lượng hùng 

hậu đóng vai trò nòng cốt trong mọi hành động cải thiện môi trường và bảo vệ tài 

nguyên của xã hội.  Học sinh tiểu học ở độ tuổi đang phát triển và định hình về nhân 

cách vì vậy những hiểu biết cơ bản của các em được bồi dưỡng qua giáo dục về môi 

trường sẽ để lại dấu ấn sâu sắc không thể phai mờ trong toàn bộ cuộc đời sau này của 

các em. Đồng thời trẻ em ở độ tuổi này có tính tích cực cao, dễ hưng phấn, hiếu động, 

tinh nghịch, nếu không được giáo dục sẽ dẫn tới hành động phá hoại môi trường một 

cách có ý thức hoặc vô ý thức. Trong những năm gần đây, ở trường tiểu học nội dung 

giáo dục môi trường đã được đưa vào các môn học như tự nhiên và xã hội; khoa học và 

đạo đức…và được giảng dạy ngay từ lớp một, nhưng việc giáo dục môi trường qua các 

môn học kể trên vẫn còn một số hạn chế: các kiến thức về môi trường hoặc có liên 

quan đến môi trường vẫn còn tản mạn không có hệ thống. Tri thức về sư tác động qua 

lại giữa con người và tư nhiên vẫn còn hời hợt, mối quan hệ giữa các yếu tố chưa đề 

cập một cách sâu sắc và triệt để. Do vậy mà chưa bật lên được sự cần thiết phải bảo vệ 

môi trường.Thêm vào đó chương trình không có những bài tập thực hành nào nhằm 

hình thành các kĩ năng bảo vệ môi trường, ngoài ra ở các em luôn có những thói quen 

như giẫm nát cỏ cây; ngắt phá hoa trồng; bức phá quả non; viết vẽ bậy trên bàn ghế 

hoặc một học sinh bất kì nào cũng có thể bẻ ngay ngọn cây non mới trồng trong sân 

trường nếu không ai để ý các em có thể vứt rác bừa bãi ...Vì vậy làm thế nào để nâng 

cao hiệu quả giáo dục môi trường ở bậc tiểu học, làm thế nào để hình thành cho học 

sinh tiểu học những tri thức về môi trường và bảo vệ môi trường, xây dựng cho học 

sinh thái độ, hành vi cư xử đúng đắn với môi trường là vấn đề rất cần thiết hiện nay.Ở 

bậc tiểu học các môn học mang tính tích hợp nhiều hơn so với cấp 2, cấp 3 cho nên 

những vấn đề giáo dục môi trường không chỉ cung cấp kiến thức mà cuối cùng học 

sinh phải có thái độ đúng đắn với môi trường và có hành vi bền vững bảo vệ môi 

trường. Vì vậy kết quả của việc thực hiện mục tiêu giáo dục môi trường phải là sự kết 

hợp nhuần nhuyễn giữa giáo dục lý thuyết và thực hành, giáo dục trong giờ lên lớp và 

ngoài giờ lên lớp. Giáo dục cho học sinh vì vậy cần phải thực hiện bằng nhiều con 

đường: chính quy,  phi chính quy, chính khóa, ngoại khóa nhưng trong thực tế hiện nay 

việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục môi trường cho học sinh 

chưa được quan tâm và triển khai ở trường tiểu học, vì những lí do trên nên tôi chọn đề 
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tài “Nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường cho học sinh lớp 4 thông qua hoạt động 

ngoài giờ lên lớp taị trường tiểu học Lê Hoàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh 

Quảng Nam”. 

2 .Mục đích và ý nghĩa: 

2.1 Mục đích nghiên cứu: 

          Việc giáo dục môi trường là vấn đề cần thiết và cấp bách hiện nay, thông qua 

việc giáo dục này học sinh và đặc biệt là học sinh tiểu học sẽ được trang bị những kiến 

thức cơ bản liên quan đến môi trường,  vai trò của môi trường đối với con người và tác 

động cua con người đối với môi trường đồng thời sẽ ngăn chặn những việc làm có hại 

đến môi trường, giúp cho học sinh có ý thức bảo vệ nơi mình đang sinh sống và học 

tập, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh- sạch- đẹp hơn. 

          Việc tìm hiểu và đánh giá chất lượng môi trường cho học sinh nhằm giúp giáo 

viên nắm được ý thức môi trường ở các em, hiểu được yếu tố và nguyên nhân nào tác 

động đến việc hình thành những ý thức đó. Từ đó tìm cho mình phương pháp giảng 

dạy thông qua các môn học và các hoạt động tập thể có hiệu quả cao nhất trong việc 

giáo dục môi trường cho các em học sinh, cũng từ đó rút ra cho bản thân những bài học 

quý báu trong việc hình thành ý thức đúng đắn cho học sinh Tiểu học.  

2.2. Ý nghĩa nghiên cứu:  

          Việc tìm hiểu vấn đề giáo dục môi trường cho học sinh lớp 4 trường tiểu học Lê 

Hoàn có ý nghĩa dặc biệt quan trọng cho học sinh và giúp giáo viên của trường tìm 

hiểu và đánh giá chất lượng học tập về môi trường trong việc lồng ghép vào các môn 

học ở trường . Từ đó tìm cho mình phương pháp dạy mới để giúp các em tiếp tục bai 

học hiệu quả và có thể tái hiện kiến thức mỗi khi cần thiết.  

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu: 

3.1 Đối tượng nghiên cứu: 

           Nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

3.2 Khách thể nghiên cứu:  
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          Học sinh lớp 4 trường tiểu học Lê Hoàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh 

Quảng Nam. 

4. Giả thuyết khoa học: 

       Thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp  sẽ nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường 

cho học sinh lớp 4 trường tiểu học Lê Hoàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Tỉnh 

Quảng Nam. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

          -Nghiên cứu lí luận và thực tiễn của việc giáo dục môi trường cho học sinh lớp 4 

thông qua hoạt đông ngoài giờ lên lớp. 

             - Điều tra thực trạng trong công tác giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học 

trường tiểu học Lê Hoàn. 

          -Tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục môi trường cho học 

sinh trường tiểu học Lê Hoàn 

          -Đi vào nghiên cứu, xem xét nhận thức của giáo viên về việc trường tiểu học lê 

hoàn thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp để góp phần bảo vệ môi trường. 

          -Đề xuất mới về nôi dung và hoạt động ngoài giờ lên lớp để giáo dục môi trường 

cho học sinh. 

          -Trên cơ sở những hiểu biết đó từng bước bồi dưỡng cho học sinh ý thức, thái 

độ, hành vi trong mối quan hệ với môi trường xung quanh. 

6. Phương pháp nghiên cứu: 

          Để hoàn thành đề tài này tôi đã sử dụng một số phương pháp: 

                 -Phương pháp điều tra: Điều tra thực trạng trong công tác giáo dục môi 

trường cho học sinh.  Lấy ý kiến của giáo viên và học sinh để thu thập thông tin nghiên 

cứu. 
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                 - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục: Sử dụng phương pháp này để 

lí luận phân tích thực tiễn, rồi từ thực tiễn đó rút ra lí luận giáo dục để giải quyết nhiệm 

vụ. 

                - Phương pháp quan sát sư phạm: Quan sát cử chỉ, thái độ, hành động và 

quan sát các hoạt động ngoại khóa trên trường để từ đó điều chỉnh hành vi và ý thức 

giáo dục môi trường cho học sinh. 

                - Phương pháp đọc sách báo và tài liệu có liên quan đến vấn đề giáo dục môi 

trường.  

               - Phương pháp đàm thoại:  Thông qua trò chuyện với giáo viên và học sinh để 

tìm hiểu nhận thức như thế nào về vai trò, ý nghĩa của việc giáo dục môi trường cho 

học sinh. 

7. Lịch sử vấn đề nghiên cứu:  

       Đứng trước nguy cơ môi trường đang biến đổi ngày càng xấu trên phạm vi toàn 

cầu, thế giới nói chung và mỗi quốc gia nói riêng ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề 

giáo dục môi trường. Đối với bậc tiểu học đã có những công trình nghiên cứu đáng chú 

ý nghiên cứu về mục tiêu, nôi dung và các phương pháp nhằm nâng cao chất lượng 

giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học như “ Vị trí và bước đầu định hướng nội 

dung và biện pháp giáp dục môi trường ở bậc tiểu học ở Việt Nam” các tác giả Phạm 

Đình Thái “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục môi trường cho học sinh 

tiểu học” của tác giả Nguyễn Thị Vân Hương, “Hai phạm vi của khái niệm giáo dục 

môi trường ở trường tiểu học” và “Về phương pháp tiếp cận trong giáo dục môi 

trường” của các tác giả Nguyễn Thị Thấn hay các dự án Quốc gia về GDMT “Các 

hướng dẫn chung về giáo dục môi trường dành cho người đào tạo giáo viên tiểu học” 

,(Dự án quốc gia VIE /95/041). 

    Với nôi dung nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường cho học sinh thông qua hoạt 

đông ngoài giờ lên lớp này tôi hy vọng sẽ đóng góp nôi dung và các cách thức tổ chức 

hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh một cách hiệu quả nhằm đạt mục tiêu giáo 

dục toàn diện. 

8. Giới hạn phạm vi nghiên cứu: 
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     1.1.  Về nội dung:  Lĩnh vực giáo dục trong chương trình tiểu học có rất nhiều nội 

dung, nhưng tôi chỉ nghiên cứu một lĩnh vực thuộc về giáo dục môi trường cho học 

sinh bởi vì tôi thấy đây là mặt tồn tại ở học sinh hiện nay, qua đề tài này tôi mong sẽ 

góp một phần ý kiến nhỏ của mình vào hoạt động giáo dục của trường Tiểu học Lê 

Hoàn. 

     1.2. Về địa bàn: Do điều kiện có hạn tôi chỉ nghien cứu trên học sinh khối lớp 4 

trường tiểu học Lê Hoàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 

B. PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC MÔI 
TRƯỜNG. 

1. Cơ sở lí luận của việc giáo dục môi trường 

1.1. Cơ sở lý luận chung của vấn đề giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học: 

      *Lịch sử của vấn đề môi trường: 

          Ngày 6 tháng 5 năm 1975 hội nghị liên hợp quốc họp tại Stoockhom (Thụy Điển đã 

tuyên bố: Gíao dục môi trường là rất cần thiết để làm cơ sở cho nhận thức về hành vi có trong 

việc bảo vệ và cải thiện môi trường. Hội nghị đã quyết định xây dựng chương trình nghiên 

cứu của Liên hợp quốc về môi trường (UNEP). UNEP đã khẩn trương xây dựng chương trình 

quốc tế về giáo dục môi trường (IEEP) vào tháng 10 năm 1975 tại Belghat (Nam Tư) IEEP đã 

tiến hành hội thảo quốc tế đầu tiên về giáo dục môi trường. Hôi thảo này đã công bố hiến 

chương về giáo dục môi trường trong đó đã vạch ra các mục tiêu chỉ đạo giáo dục môi 

trường, tháng 10 năm 1976 tại Băng Cốc (Thái Lan) hội thảo của khu vực Châu Á Thái Bình 

Dương dã được tổ chức  với 15 kiến nghị thuộc 4 vấn đề chương trình giáo dục môi trường 

phi chính quy và vấn đề soạn thảo các tài liệu xây dựng các phương tiện phục vụ giaos dục 

môi trường. Tháng 10 năm 1977 tại Tbilixo(Liên Xô cũ) hội nghị liên chính phủ về giáo dục 

môi trường đã được tổ chức gồm đại diện của 65 quốc gia thành viên UNESCO. Hội nghị này 

là đỉnh cao của giai đoạn đầu của chương trình giáo dục môi trường đặt cơ sở cho sự phát 

triển giáo dục môi trường trên bình diện quốc tế. Tiếp theo hội nghị này có các hội thảo khu 

vực. Tháng 9 năm 1980 hội thảo khu vực Châu Á Thái Bình Dương họp tại Băng Cốc có 17 

nước tham dự với mục đích trao đổi kinh nghiệm trong việc giáo dục môi trường ở từng 

nước, hội thảo đã kiến nghị đưa ra giáo dục môi trường vào các cấp học và cho các đối tượng 
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khác nhau . Tháng 10 năm 1990 tại Pari UNESCO và UNEP mở hội nghị quốc tế với sự tham 

gia của nhiều nước tổ chức quốc tế nhằm mục đích trao đổi về sự tăng cường trách nhiệm của 

từng tổ chức quốc tế, trong lĩnh vực giáo dục môi trường. Tại hội nghị người ta nhấn mạnh 

nhiệm vụ giáo dục môi trường cho tất cả mọi người đặt biệt là thế hệ trẻ và tầm quan trọng 

của việc bồi dưỡng kiến thức môi trường cho giáo viên các cấp học. Ngoài ra trong những 

năm gần đây, thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 1998 của bộ chính trị về 

tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kì công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước, 

quyết định “số 136/QĐ-TT ngày 17/10/2001 của phủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đồ 

án “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”, quyết định số 

256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của thủ tướng chính phủ về chiến lược bảo vệ môi 

trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, đặt biệt nghị quyết số 41 –

NQ/TW ngày 15/11/2004 của bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kì. Bộ GD&ĐT 

cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong cả nước tổ chức triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ 

môi trường và tổ chức hoạt động này trong hệ thống nhà trường.  

*Vấn đề bảo vệ môi trường đang là mối quan tâm của thế giới và đây cũng là mối quan tâm 

của Việt Nam. 

1.2. Cơ sở lí luận liên quan trực tiếp đến vấn đề tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp:     

1.2.1.Vị trí, vai trò, mục tiêu và nhiệm vụ của hoạt động ngoài giờ lên lớp: 

a. Vị trí của hoạt động ngoài giờ lên lớp: 

           - Nhà trường có nhiệm vụ dạy chữ và dạy người. Nếu nhà trường không thực hiện 

nhiệm vụ dạy học các bộ môn văn hóa trên lớp thì nhiệm vụ giáo dục sẽ không hoàn thành vì 

học sinh sẽ thiếu môi trường hoạt động thực tế và hạn chế về thời gian …các em hầu như 

không có điều kiện để trải nghiệm những kiến thức đã học vào hoạt động thực tế. Vì vậy, việc 

nhà trường tổ chức các hoạt động, các mối quan hệ khác nhau vào thời gian ngoài giờ lên lớp 

là điều kiện quan trọng để hình thành thái độ hành vi; kĩ năng xã hội cho học sinh. Nói cách 

khác, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm 

vụ dạy người trong các nhà trường hiện nay. Dưới góc độ chỉ đạo chung, vị trí của hoạt động 

giáo dục ngoài giờ lên lớp được xác định tại điều 27 điều lệ trường tiểu học (ban hành ngày 

11 tháng 7 năm 2000) là một trong hai hoạt động giáo dục trong nhà trường . 

          + Hoạt động giáo dục trên lớp được thực hiện qua các môn học bắt buộc và tự chọn.  
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          + Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường phối hợp với các lực lượng giáo 

dục ngoài nhà trường tổ chức.  

Như vậy, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp không phải là hoạt động phụ học tập “bề nối” 

mà giữ vị trí  rất quan trọng trong hệ thống giáo dục của nhà trường. 

          - Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là cầu nối tạo nên mối quan hệ hai chiều giữa 

nhà trường và xã hội. 

         +  Thông qua hoạt đông ngoài giờ lên lớp nhà trường có điều kiện phát huy vai trò tích 

cực của mình đối với xã hội, mở ra những thuận lợi để gắn học với hành, nhà trường với xã 

hội, thông qua việc đưa thầy và trò tham gia các hoạt động cộng đồng. 

        + Bằng việc đóng góp sức người, sức của cộng đồng để tổ chức các hoạt động giáo dục 

và hoạt đông ngoài giờ lên lớp là điều kiện và phương tiện để huy động sức mạnh cộng đồng 

tham gia vào đào tạo thế hệ trẻ vào sự phát triển của nhà trường. 

       b. Vai trò của hoạt động ngoài giờ lên lớp: 

Từ vị trí quan trọng nêu trên theo các tác giả Nguyễn Đức Quang và Ngô Ngọc Quế, thì hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp có những vai trò thể hiện ở những điểm sau: 

  - Đây là dịp để học sinh củng cố tri thức đã học ở trên lớp, biến tri thức thành niềm tin thông 

qua các hình thức hoạt động cụ thể, học sinh có dịp để đối chiếu và kiểm nghiệm tri thức đã 

học, làm cho những tri thức đó của chính các em. 

  - Hoạt động ngoài giờ lên lớp là sự tiếp nối hoạt động dạy học, do đó tạo nên sư hài hòa, cân 

đối của quá trình tổng thể nhằm thực hiện hóa mục tiêu giáo dục. 

*Như vậy, hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài thời gian học tập trên lớp, đây là môt trong 

hai hoạt động giáo dục cơ bản, được thực hiện một cách có tổ chức, có mục đích theo kế 

hoạch của nhà trường và hoạt động tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động trên lớp 

,nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo đáp ứng 

những yêu cầu đa dạng của xã hội đôi với thế hệ trẻ. 

      c. Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: 
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          - Hoạt động ngoài giờ lên lớp là cầu nối tạo ra mối liên hệ hai chiều giữa nhà trường và 

xã hội, thông qua hoạt động nhà trường có điều kiện phát huy vai trò tích cực của mình đối 

với xã hội. 

         - Hoạt động ngoài giờ lên lớp do nhà trường tổ chức và với sự tham gia của các lực 

lượng xã hội, nó được tiến hành tiếp nối và xen kẽ hoạt động dạy học trong nhà trường hoặc 

trong phạm vi cộng đồng.  Hoạt động này diễn ra trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ hè 

để khép kín quá trình giáo dục, làm cho quá trình này được thực hiện ở mọi nơi và mọi lúc. 

         - Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là sư tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, là con 

đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động của 

học sinh, ngoài ra hoạt động này là việc tổ chức giáo dục thông qua hoạt đông thực tiễn của 

học sinh về khoa học kĩ thuật; lao động công ích, hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, văn 

hóa, nghệ thuật, thẫm mỹ, thể dục- thể thao, vui chơi-giải trí. 

    d.Nhiệm vụ của hoạt động ngoài giờ lên lớp: 

        - Nhiệm vụ giáo dục về tri thức. 

           + Hoạt động giáo dục  giúp bổ sung, củng cố và hoàn thiện những tri thức đã học trên 

lớp,giúp cho các em có những hiểu biết mới, mở rộng nhãn quan với thế giới xung quanh, 

cộng đồng xã hội. 

          + Biết vận dụng những tri thức đã học để giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra. 

         + Hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp cho học sinh có những hiểu biết tối thiểu về các vấn 

đề có tính thời đại. 

      - Nhiệm vụ giáo dục về thái độ. 

        + Biết nhận thức và điều chỉnh hành vi của mình. 

       - Nhiệm vụ giáo dục kĩ năng. 

        + Rèn luyện cho học sinh những kĩ năng giao tiếp,  ứng xử có văn hóa, có thói quen tốt 

trong học tập,lao động công ích và trong các hoạt động khác. 

       + Rèn cho học sinh kĩ năng tự quản, trong đó  có kĩ năng tổ chức, kĩ năng điều khiển. 
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1.2.2. Vai trò của nhà trường trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường cho học 

sinh tiểu học: 

           - Làm cho học sinh tiểu học nhận thấy cần phải làm gì cho hành vi của mình trở nên 

văn minh và thân thiện với môi trường sao cho phù hợp vơi những chuẩn mực hành vi mà 

người học sinh tiểu học cần có. 

          - Giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản và nền tảng có liên quan đến môi 

trường, vai trò của môi trường đối với con ngươi và sự sống xung quanh đồng thời biết được 

những vấn đề cấp bách của tình trạng suy thoái và đặc biệt là ô nhiễm môi trường hiện nay và 

từ đó các em biết yêu quý môi trường hơn. 

          - Bồi dưỡng cho học sinh những tình cảm tích cực và bền vững với môi trường bằng 

những việc lam cụ thể, để đảm bảo cho ý thức tồn tại lâu dài, ý thức và hành vi luôn thống 

nhất chặt chẽ trong mối quan hệ hữu cơ với nhau. 

         - Rèn luyện thói quen tốt, truyền đạt sự hiểu biết và giúp học sinh có sư nhạy cảm về 

môi trường cùng với các vấn đề mà môi trường đặt ra. 

         - Giáo dục cho học sinh những hành vi văn minh và lối sống cá nhân tích cực đối với 

môi trường, tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp lành mạnh để học sinh thực hành đi 

kèm với chuỗi kiến thức mà giáo viên truyền đạt sau mỗi bài học 

1.3. Những khái niệm có liên quan đến đề tài nghiên cứu: 

• Những khái niệm về môi trường: 

  Theo nghĩa rộng, môi trường được hiểu là tổng hợp các điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng 

tới một vật thể hay một sự kiện. Bất cứ vật thể nào, sự kiện nào cũng tồn tại và đặt biệt trong 

môi trường nhất định. Nói cách khác, môi trường là một phần của ngoại cảnh, bao gồm các 

hiện tượng và các thực thể của tự nhiên mà ở đó cá thể, quần thể, loài có quan hệ trực tiếp 

hoặc gián tiếp bằng các phản ứng thích nghi của mình. 

     Trong các nghiên cứu về môi trường thì ngừi ta quan tâm nhiều đến thuật ngữ về “môi 

trường sống”, theo CaudeA Vilee etall, 1989, thì “môi trường sống là một phần môi trường 

mà trong đó một sinh vật hay một quần thể sinh vật đang sinh sống” (Dự án quốc gia 

VIE/95/041,1988).  
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  Theo nghĩa hẹp, môi trường sống của con người bao gồm toàn bộ các điều kiện tự nhiên, 

điều kiện nhân tạo và diều kiện kinh tế - xã hội bao quanh con người, có ảnh hưởng đến sự 

tồn tại và phát triển của từng cá thể cũng như toàn bộ loài người. Theo định nghĩa của 

UNESCO (năm 1981) thì: “Môi trường con người bao gồm tòn bộ các hệ thống tự nhiên và 

các hệ thống do con người tạo ra trong đó con người sống và bằng lao động của mình, khai 

thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người” 

- Môi trường là bao gồm tất cả các yếu tố ở xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp, gián 

tiếp hoặc tác động qua lại tới sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động của sinh 

vật (Trần Kiên, Hoàng Đức Nhuận, Mai Sỹ Tuấn, 1999) 

- Môi trường là tập hợp các điều kiện bên ngoài mà sinh vật tồn tại trong đó. Môi trường của 

con người bao gồm tất cả các lĩnh vực tự nhiên, xã hội, công nghệ , kinh tế chính trị, đạo đức, 

văn hóa, lịch sử và mĩ học… (Allaby1994) 

- Môi trường là bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, tất cả các yếu tố vô sinh và hữu 

sinh có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống; phát triển và sinh sản của sinh vật (SGK 

Sinh học 11) 

- Môi trường là gồm tất cả các thành phần của thế giới vật chất bao quanh có khả năng tác 

động đến sự tồn tại và phát triển của mỗi sinh vật. Bất cứ một vật thể, một sự kiện nào cũng 

tồn tại và diễn biến trong một môi trường (Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ, 1995) 

- Môi trường là tổng hợp các nhân tố hóa học, vật lí, sinh học, kinh tế và xã hội có tác động 

tới một cá thể, một quần thể,  hoặc một cộng đồng. Những nhân tố này bao gồm cả biện pháp 

quản lí hợp lí việc sử dụng và duy trì các nguồn tài nguyên thiên nhiên đảm bảo cho sự tồn 

tại và phát triển của loài người hiện nay và trong tương lai (Ngân hàng thế giới, 1980). 

*Qua các khái niệm trên ta có thể nhận thấy, môi trường sống của con người là một hệ thống 

rất phức tạp và đa dạng, bao gồm môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo và môi trường 

kinh tế - xã hội. Chúng có mối liên hệ chặt chẽ,găn bó hài hòa với nhau, đặc biệt là sau hội 

nghị môi trường và phát triển của Liên Hợp Quốc tại Rio De Janero(Braxin) năm 1992, khái 

niệm môi trường được mở rộng hơn, đó là khái niệm môi trường bền vững. Khái niệm này 

nhấn mạnh đến sự phát triển kinh tế và xã hội mà không ảnh hưởng đến môi trường sống của 

con người, tạo sự hài hòa lâu dài và bền vững giữa sự phát triển sản xuất và bảo vệ môi 

trường. Nhìn chung các khái niệm môi trường rất phong phú và đa dạng, tuy nhiên trong 
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phạm vi đề tài này thuật ngữ môi trường được hiểu theo khái niệm tương đối rõ ràng và đầy 

đủ trong luật bảo vệ môi trường của nước ta bàn vào tháng 1năm 1994 như sau “ Môi trường 

bao gồm toàn bộ các yếu tố tự nhiên và nhân tạo có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển 

của con người”.  

  

• Khái niệm giáo dục: 

- Giáo dục là quá trình hoạt động có ý thức, có mục đích, có kế hoạch nhằm truyền cho lớp 

người mới những kinh nghiệm đấu tranh và sản xuất, những tri thức về tự nhiên và xã hội về 

tư duy.và đầy đủ trong luật bảo vệ môi trường  của nước ta. 

-Giáo dục là quá trình kết hợp vai trò chủ đạo của giáo viên với sự tự giác tích cực tự rèn 

luyện của học sinh nhằm hình thành ý thức, tính cách và chủ yếu là nhân cách tốt.  

• Khái niệm giáo dục môi trường: 

- Giáo dục môi trường là quá trình nhằm phát triển ở người học sự hiểu biết và quan tâm 

trước những vấn đề môi trường, bao gồm kiến thức, thái, trách nhiệm và kĩ năng để tự mình 

và cùng tập thể đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề môi trường trước mắt cũng như 

lâu dài (Bộ giáo dục và đào tạo/ Chương trình phát triển liên hợp quốc, 1998) 

• Khái niệm hoạt động ngoài giờ lên lớp: 

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học của các môn 

học ở trên lớp. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên 

lớp, là con đường gắn lí thuyết với thực hành. 

• Khái niệm hiệu quả: 

-Hiệu quả là cái đạt được ở một việc, một hoạt động (Từ điển Tiếng Việt, NXB văn hóa- 

thông tin. 

1.4. Kết luậnhung về chương 1:  

      Nhìn chung, vấn đề môi trường trong mấy thập kỉ gần đây đã nổi lên như một những môi 

quan tâm hàng đầu của nhân loại. Cùng với sự phát triển kinh tế ồ ạt, dưới tác động của khoa 
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học và kĩ thuật và kèm theo đó là sự gia tăng dân số quá nhanh, con người đã khai thác quá 

mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tàn phá môi trường đã gây nên những tác động nặng 

nề đến môi trường trên nhiều phương diện. Có thể nói môi trường ngày nay đang thực sự lâm 

vào tình trạng khủng hoảng với qui mô toàn cầu và trở thành nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến 

cuộc sống hiện tại và sự tồn vong của xã hội, loài người trong tương lai. Từ hàng chục năm 

nay, người ta bằng cách này hay cách khác cũng có thể con đường này hay con đường khác, 

đã cố gắng bảo vệ môi trường song kết quả còn nhiều hạn chế. Có lẽ chính thực trạng môi 

trường hiện nay buộc chúng ta phải có nhiều cách làm mới, nghĩa là chúng ta không thể chỉ 

dừng lại ở mức báo động bảo vệ môi trường về mặt kĩ thuật mà phải đặt ra vấn đề đạo lí, ý 

thức trách nhiệm và tình cảm vì môi trường. Giáo dục môi trường có thể được tiến hành 

thông qua nhiều cấp học khác nhau, song giáo dục môi trường ở trường tiểu học chiếm vị trí 

đặc biệt 

      Qúa trình giáo dục môi trường quá trình thực hiện lâu dài và cần được bắt đầu thực hiện 

từ khi còn nhỏ (tiểu học), được tiếp tục trong những năm học phổ thông và trong suốt cuộc 

đời. Giáo dục môn trường không phải là giáo dục chung chung mà phải thực hiện theo 

nguyên tắc: giáo dục về môi trường, giáo dục trong môi trường và vì môi trường.         

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC 

SINH TIỂU HỌC( HỌC SINH LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HOÀN ). 

2.  Đặc điểm chung về địa bàn nghiên cứu: 

        Trường tiểu học Lê Hoàn là một trường thuộc huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, là một 

trong nhưng trường thuộc một vùng quê có những điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó 

khăn,nên cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị của trường chưa được cung cấp đầy đủ, ngoài 

ra khuôn viên của trường còn chật hẹp, số lượng phòng hạn chế chỉ có 15 phòng học  dành 

cho học sinh và một số phòng khác như phòng hiệu trưởng, giáo viên, thư viện…nhìn chung 

thì trường  thiếu nhiều những điều kiện dạy học tốt và đặc biệt là tổ chức những hoạt động 

tập thể cũng như hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh. 

2.2. Thực trạng vấn đề giáo dục môi trường ở trường tiểu học Lê Hoàn:       

2.2.1. Đặc điểm và thực trạng vấn đề giáo dục môi trường: 
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 a. Nhà trường: Được sự chỉ đạo sát sao của sở và phòng GD&ĐT, được sự giúp đỡ 

nhiệt tình của các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh,  học sinh nhiệt tình luôn tạo điều kiện 

tốt nhất để các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ dạy học trường tiểu học Lê Hoàn là một trường 

học thuộc miền quê cũng như mọi trường khác tại tỉnh Quảng Nam thì trường luôn tổ chức 

chương trình dạy học theo yêu cầu cũng như mục tiêu mà ngành giáo dục đã đặt ra. Theo nôi 

dung chương trình dạy học thì trường chú ý đến kết quả học tập của học sinh thông qua 

những môn học theo hệ thống bắt buộc và trường đã phổ biến giáo dục môi trường  cho học 

sinh rất nhiều nhưng nhiều em vẫn chưa nắm được kiến thức cơ bản điều này một phần nào 

cũng do nhà trường chưa có điều kiện để tổ chức cho các em các hoạt động cụ thể mặt khác 

trường cũng chưa chủ động tốt về mặt  thời gian để các em cọ xát kiến thức với thực tế về 

môi trường, ngoài ra khuôn viên trường còn quá chật hẹp không đủ không gian tổ chức hoạt 

động ngoài giờ lên lớp cho học sinh được nếu trường tổ chức những hoạt động trên thì sẽ có 

nhiều khó khăn trước mắt như về kinh phí tổ chức…nên hiện nay đây là điều mà trường cần 

chú ý và khắc phục nhất là ý thức của các em. 

               b.Giáo viên:  Phần lớn giáo viên có thâm niên từ 6 năm trở lên 95% là giáo viên nữ 

còn lại là 5% là giáo viên nam, tất cả tập thể giáo viên của trường cũng xuất thân từ những 

những vùng nông thôn khác nhau nhưng ở họ luôn có những điểm giống nhau đó là lòng yêu 

nghề và yêu trẻ vì vậy mà họ đã dồn hết tâm huyết của mình vào phát triển sự nghiệp trồng 

người cho đất nước cũng từ đó mà họ đã chọn ngành sư phạm giáo dục tiểu học như ngày 

hôm nay.Một điều hiển nhiên rằng là tất cả mọi giáo viên đều đã dược trang bị một hệ thống 

kiến thức khá vững chắc và đã làm một tấm gương tốt để các em học sinh noi theo, dù trời 

mưa hay là giá rét họ vẫn luôn đến trường để thực hiện nhiệm vụ cao cả nhất của mình. Đối 

với chương trình dạy học hiện nay đoi hỏi mỗi giáo viên phải biết nắm bắt và chọn lọc để 

giảng dạy trong hệ thống nhà trường quốc dân có hiệu quả cao nhất, thông qua các môn học 

như đạo đức, tự nhiên-xã hội, khoa học … giáo viên đã truyền đạt kiến thức có liên quan đến 

môi trường và cho các em biết hiện trạng xấu mà môi trường đang phải gánh chịu .Những 

kiến thức mà giáo viên giảng dạy các em đã năm được những vẫn còn tồn tại một vài giáo 

viên chưa lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào bài học một cách hiệu quả, chưa tổ 

chức cho các em các hoạt động ngoài giờ lên lớp để nắm vững hơn hệ thống kiến thức và áp 

dụng ngay vào thực tiễn mà đôi khi môi trường đặt ra đối với các em. 

c. Gia đình: Các em phần lớn xuất thân từ những vùng nông thôn với những điều kiện kinh tế 

còn khó khăn, cha mẹ suốt ngày chỉ lo việc kinh tế và đồng án mà hiếm khi nào quan tâm đến 
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việc học của con em, đôi khi ở nhà cũng không làm gương tốt cho các em trong việc giữ gìn 

vệ sinh nhà cửa và môi trường xung quanh …chẳng khi nào hướng dẫn cho con mình những 

việc làm cụ thể góp phần bảo vệ môi trường như không vứt rác bừa bãi, khạc nhổ lung tung 

và tự giác; yêu lao động; dọn vệ sinh mỗi khi rãnh rỗi sau mỗi ngày học tập về. 

d.Học sinh: Toàn trường có 360 học sinh trong đó: khối lớp 1 có 92em,khối lớp 2 có 58 em,  

khối lớp 3 có 78 em, khối lớp 4 có 63 em và còn lại khối lớp 5 là 67 em. Các em hầu hết là 

con nhân dân lao động ở địa phương, xã…cũng như nhiều trường khác đó là một tập thể 

nam nữ thiếu niên nhi đồng sôi nổi và luôn có những việc làm có ý nghĩa cao nhưng cũng 

không hiếm những mặt xấu tiêu biểu của một số học sinh cá biệt trong học tập. Về chất 

lượng học tập nhìn chung tất cả các bộ môn vẫn tồn tại số ít học sinh học yếu kém, nếu đối 

chiếu với yêu cầu của bộ giáo dục và đào tạo hiện nay đòi hỏi chất lượng ngày càng nâng 

cao thì nhìn chung vẫn chưa đạt. Tình trạng học còn hời hợt các em ít quan tâm đến những 

môn học như tự nhiên-xã hội, khoa học, đạo đức …và những môn học có liên quan đến thực 

tiễn cuộc sống giả lại không chịu học bài và thực hành những nội dung đó. Ýthức của các em 

vẫn còn những hạn chế, hiện tượng số ít các em đặc biệt là học sinh khối lớp 4 vứt rác bừa 

bãi trong lớp học và sân trường ngoài ra còn viết vẽ bậy trên bàn ghế,  ngắt phá cây và hoa 

trồng trong khuôn viên của trường trong những giờ ra chơi hoặc kết thúc buổi học và một số 

hành động khác nữa…mà những nguyên nhân dẫn đến việc làm đó chính là các em chưa 

nắm vững những kiến thức về môi trường và các em cứ nghĩ rằng những việc làm của mình 

là quá nhỏ bé không thể dẫn tới tình trạng xấu cho môi trường được, mặc khác các em còn 

chưa hiểu vai trò hay ý nghĩa mà môi trường đem lại cho con người từ đó biết được những 

việc làm như vậy sẽ tác động như thế nào đến môi trường. 

2.1.2. Điều tra về nhận thức của học sinh về vấn đề môi trường: 

Bảng thống kê nhận thức về vấn đề môi trường của học sinh: Giả sử thu được 200 phiếu. 

     Mức độ nhận  

   thức 

Hành động 

 

Không bao 
giờ 

Rất ít Ít Thỉnh thoảng Thường xuyên 

Số 
phiếu 

Tỉ 
lệ% 

Số 
phiếu 

Tỉ 
lệ% 

Số 
phiếu 

Tỉ 
lệ% 

Số 
phiếu 

Tỉ 
lệ% 

Số 
phiếu 

Tỉ 
lệ% 

1.Dọn vệ sinh 
trường lớp, gia 

20 10% 30 15% 20 10% 40 20% 90 45% 
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đình 

2.Thấy bạn vứt 
rác, nhặt và nhắc 
nhở bạn 

10 5% 20 10% 40 20% 80 40% 50 25% 

3.Ăn quà vặt bỏ 
rát vào thùng 

60 30% 30 15% 20 10% 70 35% 20 10% 

4.Quan tâm đến 
môi trường xung 
quanh 

10 5% 70 35% 70 35% 30 15% 20 10% 

5.Viết vẽ bậy trên 
bàn, ghế 

50 25% 30 15% 20 10% 40 20% 60 30% 

 6.Vứt rác trong 
lớp học 

10 5% 20 10% 20 10% 60 30% 90 45% 

7.Ăn kẹo cao su 
rồi dán vào bàn 
ghế 

40 20% 30 15% 30 15% 40 20% 60 30% 

 

 Câu hỏi tự do: 

        Câu 8: Muốn bảo vệ môi trường các em phải làm? 

       Câu 9: Ở trường em đã làm gì để bảo vệ môi trường? 

      Câu 10: Ở trường thầy cô giáo đã tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường cho các   

em như thế nào? 

Nhận xét: Qua bảng thống kê trên ta thấy ý thức bảo vệ môi trường của các em tương 
đối tốt. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số em chưa ý thức bảo vệ môi trường xung 
quanh. 

2.3. Kết luận chung về chương 2: Qua thực trạng nêu trên ta có thể rút ra được những 

nguyên nhân dẫn đến ý thức và hành động chưa đúng đắn của học sinh trường tiểu học Lê 

Hoàn, trong đó một mặt là do nhà trường và giáo viên chưa có cách dạy học và giáo dục để 

nâng cao hiệu quả  giáo dục môi trường cho các em, chưa đủ điều kiện và chưa tìm ra biện 
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pháp giáo dục tốt . Ngoài ra cũng do chính bản thân các em chưa tích cực học tập về những 

khía cạnh nhỏ của cuộc sống, chẳng hạn như các em chưa biết và nắm được vấn đề ô nhiễm 

môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên,thực vật thì ngày càng khan hiếm còn động vật 

quí hiếm thì đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, từ những ý thức chủ yếu là do hoạt động 

của con người mà làm cho môi trường phải gánh chịu những hậu quả như biến đổi khí hậu( 

thiên tai,bão lũ,hạn hán…và xuất hiện hiện tượng hiệu ứng nhà kính,thủng tầng ozôn. Vì vậy, 

việc giáo dục và nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học mà đặc 

biệt là học sinh lớp 4 phải có sự kết hợp đúng đắn của nhà trường, các thầy/ cô giáo và gia 

đình các em, nếu một trong những lực lượng đó giáo dục hành động không đúng đắn sẽ gây 

khó khăn nhất định trong việc giáo dục của các lực lượng còn lại. 

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI 
KHÓA. 

3.1 Những cơ sở khoa học để đề xuất các biện pháp: 

      Việc giáo dục môi trường đã dặt ra thông qua các môn học thì chưa đủ để giáo dục 
môi trường cho học sinh Tiểu học. Vì vậy cần đề ra những đưa ra những giải pháp mới 
cũng như các hoạt động như hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao hiệu quả hơn. 

3.2 Đề xuất các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh: 

        Qua những thực trạng trên tôi xin đề xuất một số biện pháp giáo dục môi 
trường cho học sinh lớp 4 thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

    3.2.1 Tổ chức tìm hiểu về môi trường: 

        3.2.1.1.  Xây dựng nội dung cuộc tìm hiểu bao gồm các hiểu biết về vấn đề môi 
trường, luật bảo vệ môi trường, hiểu biết của học sinh về vấn đề môi trường hiện nay: 
con người, tài nguyên, khai thác sử dụng tài nguyên, những vấn đề về ô nhiễm môi 
trường và những việc làm để phát triển bền vững môi trường 

        + Nhận thức và thể hiện bằng hành động của các em với môi trường xung quanh 
(trường họ, gia đình, nơi công cộng…). 

       + Sự quan tâm của học sinh đối với những vấn đề đã và đang nảy sinh hiện nay về 
môi trường, ô nhiễm môi trường, các biện pháp bảo vệ môi trường trong trường mà các 
em đang học. 
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     3.2.1.2. Tổ chức các cuộc thi về môi trường. 

     +Thi văn nghệ về vấn đề môi trường cụ thể là nôi dung đề cập đến việc học sinh ăn 
quà vặt vứt rác bừa bãi … 

    +Thi đố vui và cổ động về chủ đề môi trường. 

    +Thi tìm hiểu về vấn đề bảo vệ môi trường xung quanh. 

  3.2.2 Tổ chức các hoạt động tập thể: 

       3.2.2.1. Gồm nhiều hoạt động như: 

       + Tổ chức câu lạc bộ em yêu môi trường xanh- sạch- đẹp bằng cách nâng cao chất 
lượng hoạt động của câu lạc bộ theo các chủ đề tích hợp với các hoạt động của công 
tác đội, giúp các em phấn khởi, tích cực tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ. 

     + Tổ chức sưu tầm tranh ảnh bài viết về vấn đề môi trường. 

     + Tổ chức phát động phong trào nuôi một cây trồng, một vật nuôi. 

     + Tổ chức hội vui học tập, đồng thời tổ chức cho các em cam kết về bảo vệ môi 
trường như không vứt rác bừa bãi, trồng và chăm sóc cây xanh và tích cực hành động 
bảo vệ môi trường, làm kế hoạch nhỏ. 

     + Tổ chức cho các em lao động vườn trường, quét dọn vệ sinh, lau chùi lớp học và 
dọn vệ sinh đường phố. 

    +Tổ chức phát động phong trào xanh- sạch - đẹp. 

    + Cho các em tham gia các tiểu phẩm tuyên truyền, tiểu phẩm về khai thác tài 
nguyên: đất, nước rừng thú hoang dã…làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sự phát triển 
rừng. 

          + Tổ chức tiểu phẩm về thời trang, hóa trang…nhằm tuyên truyền về việc tiết 
kiệm; tái chế; tái sử dụng sẽ giúp các em thấy được tác hại của việc sử dụng túi ni lông từ 
đó thay thế những vật dụng hữu ích và thân thiện hơn như dùng giấy báo và lá chuối để 
bao gói đồ dùng. 

+Tổ chức cho các em xem băng hình có nôi dung về thực trạng môi trường hiện 
nay, vai trò của môi trường và biện pháp bảo vệ môi trường. 
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+Tổ chức phát động phong trào trồng cây đầu xuân  theo gương Bác Hồ “Vì lợi ích 
mười năm thì phải trồng cây” từ đó mỗi học sinh sẽ trồng một cây trong sân trường và 
thường xuyên chăm sóc công trình măng non, rặng cây xanh mới trồng vào dịp đầu xuân. 

           +Tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ  vào mỗi thứ 2 hằng tuần, nhằm biểu dương 
các tập thể, cá nhân, đồng thời uốn nắn những thiếu sót và giới thiệu, định hướng những 
nội dung cần giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học. 

      3.2.2.2. Nhà trường phối hợp với các lực lượng ngoài xã hội: để góp phần nâng cao 
hiệu quả giáo dục môi trường: mời các chuyên gia môi trường về trò chuyện với các 
em 

      - Tổ chức cho học sinh những hoạt động ngoài xã hội: Cho các em đi tham quan 
các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bãi biển hoặc những nơi bị ô nhiễm môi 
trường để các em thấy được hiện trang của môi trường và rút ra nhận thức cho mình. 

3.3 Mối liên hệ giữa các hoạt động: Các hoạt động phải có môí liên hệ chặt chẽ với 
nhau và hoạt động phải đi đôi với hành động cụ thể không được xa rời thực tế môi 
trường xã hội, sau mỗi hoạt động phải để lại cho các em bài học kinh nghiệm và biết 
được bản thân phải làm gì để góp phần cải thiện tình trạng môi trường đang bất cập 
hiện nay. 

*Kết luận chung: Qua thực tế điều tra tôi thấy thái độ và hành động của học sinh 
trường Tiểu học Lê Hoàn tôi thấy các em đã thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết 
phải giáo dục môi trường, các em đã có cái nhìn tổng quát hơn, là những người chủ của 
đất nước các em cần nhìn thấy được những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Điều 
đó chắc rằng qua những hoạt động ngoài giờ lên lớp các em sẽ tự mình tìm ra những 
biện pháp thích đáng để giải quyết những vấn đề trên. Điều đáng phát huy hơn nữa đó 
là điện kiện thực tế trong điều kiện hiện nay các em đang là tuổi nhỏ nhưng đã có 
những hoạt động bảo vệ môi trường và đã có ý thức bảo vệ môi trường ngày càng 
xanh-  sạch - đẹp hơn. Điều kiện nhà trường còn rất khó khăn khu vực vui chơi rất hạn 
chế song các em đã biết chăm sóc cây hoa trong trường và dọn vệ sinh ở gia đình và 
nhà trường. Giáo viên do kinh tế của trường còn khó khăn, thời gian hạn chế nên việc 
tổ chức hoạt động phần nào cũng gặp không ít khó khăn với học sinh do kiến thức và 
sự hiểu biết còn hạn chế nên các em chưa đi sâu tìm hiểu hết các khía cạnh của hoạt 
động nên không ít những học sinh còn hạn chế về ý thức của mình. 
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*Khuyến nghị: Theo tôi ngành giáo dục và đào tạo cần có những biện pháp thiết thực,  
hữu hiệu vận động ý thức giúp đỡ tạo điều kiện cho các em nghiên cứu các môn trong 
trường ngoài ra còn phải quan tâm đến việc học, giáo dục ngoại khóa phải có giải pháp 
hợp lí để giúp các giáo viên phân phối chương trình giảng dạy sao cho phù hợp để giúp 
giáo viên có thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường cho các em thông 
qua việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp vừa đảm bảo việc giảng dạy. Đối với 
học sinh hằng tuần phải có thời gian để các em đánh giá, học hỏi lẫn nhau về vấn đề 
môi trường, tham gia các cuộc thi tìm hiểu môi trường. Do thời gian nghiên cứu quá 
hạn hẹp, hơn nữa đây là lần tiên làm quen với công trình nghiên cứu và kiến thức quá 
hạn chế nên đề tài của tôi có nhiều sai xót là điều không tránh khỏi. 
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