
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THAM QUAN HỌC TẬP TẠI TRẠM KHÍ TƯỢNG  

- Trạm khí tượng thủy văn Phù Liễn- 

I. Giới thiệu khái quát về Trạm khí tượng thủy văn Phù Liễn 

Trạm khí tượng thủy văn Phù Liễn nằm trên núi Phù Liễn, thuộc quận Kiến An, thành phố 

Hải Phòng, thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ của Việt Nam. Công trình này có diện tích 2 ha, nằm 

ở độ cao 113m so với mực nước biển, là nơi lưu giữ nhiều tư liệu có giá trị về lịch sử ngành thiên 

văn, khí tượng và thủy văn Việt Nam nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và dự báo 

thời tiết. Đồng thời tại đây cũng lưu giữ nhiều tài liệu và những thành tựu thiên văn và kết quả hợp 

tác với nhiều quốc gia như Ba Lan, Pháp, Nhật Bản trong việc hiện đại hóa thiết bị theo dõi khí 

tượng thủy văn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục truyền thống. Công trình còn 

là nơi làm việc hàng ngày với nhiệm vụ thu phát tin dự báo khí tượng thủy văn vùng Đông Bắc 

Việt Nam tới các đài khí tượng tại Việt Nam, Lào, Campuchia và các trạm khí tượng quốc tế trong 

khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương để lập biểu, bản đồ thời tiết phục vụ hoạt động 

giao thông hàng hải trên biển Đông. Không chỉ là trung tâm nghiên cứu khoa học, Đài khí tượng 

Phù Liễn còn là một công trình kiến trúc độc đáo trên quần thể núi Kiến An, là sự kết hợp giữa 

kiến trúc kiểu Pháp với với các yếu tố phương Đông. Cuối năm 2002, Bảo tàng thiên văn Việt 

Nam tại Đài khí tượng Phù Liễn được mở cửa đúng vào dịp kỉ niệm 100 năm thành lập.  

Ngày 28/6/2018, Hội đồng Điều hành Tổ chức Khí tượng thế giới đã bỏ phiếu thông qua và 

cấp bằng công nhận Trạm Khí tượng Phù Liễn là Trạm Khí tượng 100 năm tuổi trên thế giới. Để 

có được bằng công nhận, trạm phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như được xây dựng ít nhất 100 

năm, có hoạt động liên tục ít nhất một yếu tố khí tượng tính từ khi bắt đầu hoạt động đến nay và 

đang hoạt động bình thường tính đến thời điểm đề cử. Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế 

giới đã có 117 trạm khí tượng được Tổ chức Khí tượng thế giới công nhận là Trạm khí tượng có 

lịch sử trên 100 năm. Trạm được quan trắc, vận hành theo tiêu chuẩn của Tổ chức Khí tượng thế 

giới, có bộ dữ liệu lịch sử, có toạ độ địa lý thực tế, có nguồn gốc cụ thể gồm độ cao, thành phần 

khí tượng được xác định và đơn vị khí tượng, cũng như lịch trình quan trắc. Hiện nay, Trạm sử 

dụng các Công nghệ dự báo được thực hiện theo hướng mô hình hóa, tập trung chủ yếu cho các 

lĩnh vực dự báo thời tiết, dự báo thủy văn và dự báo hải văn với hệ thống mô hình dự báo hiện đại 

trên thế giới như của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Châu Âu. 

 

Trạm khí tượng thủy văn Phù Liễn 

 

Trạm Phù Liễn được Tổ chức khí tượng Thế 

giới công nhận Trạm khí tượng trên 100 năm 



Cấu trúc của đài khí tượng thủy văn Phù Liễn bao gồm: Vườn quan trắc khí tượng với các 

máy móc thiết bị đo đạc các yếu tố khí tượng (nắng , gió, nhiệt độ, mưa, áp suất khí quyển); Trạm 

Rada thời tiết với các máy móc hiện đại đo đạc các yếu tố về thời tiết để đưa ra những bản tin dự 

báo thời tiết ngắn hạn; Phòng truyền thống (bảo tàng) nơi tiến hành các công tác nghiên cứu khoa 

học, thu thập và nghiên cứu các số liệu phục vụ cho bản tin dự báo thời tiết tổng hợp quốc gia, tích 

lũy số liệu nghiên cứu khí hậu nhiều năm ở Việt Nam, lưu trữ nhiều tư liệu có giá trị về khí tượng 

thủy văn và thiên văn Việt Nam. 

Đài khí tượng thủy văn Phù Liễn mỗi ngày đo 8 lần các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, mây, mưa, 

gió… mã hóa chuyển về Đài Khí tượng khu vực Đông Bắc, rồi tập hợp của cả khu vực chuyển lên 

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Sau đó 

trung tâm dự báo sẽ lấy số liệu để phân tích dự báo. Mỗi ngày có 8 lần cố định chuyển dữ liệu. 

Ngoài ra hệ thống tự động cứ 6 giây lại chuyển dữ liệu 1 lần về trung tâm. Trạm tự động đo 6 yếu 

tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, mưa, khí áp. Từ số liệu đó sẽ đưa ra bản tin dự báo 

thời tiết. 

Với những giá trị về mặt khoa học, lịch sử, kiến trúc nên Trạm Phù Liễn hiện nay vừa là một 

Trạm khí tượng thủy văn thiên văn vừa là một địa điểm tham quan nổi tiếng ở Việt Nam. Đây cũng 

là trung tâm nghiên cứu dự báo khí tượng hàng đầu ở khu vực Đông Bắc Việt Nam, dự báo kịp 

thời các hiện tượng thời tiết hàng ngày và các thiên tai nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ… 

Đặc biệt là cung cấp thông tin và số liệu cho bản tin dự báo tổng hợp quốc gia. Từ những tư liệu 

và thông tin lưu trữ tại Đài có thể phân tích và nghiên cứu về sự biến đổi khí hậu, thời tiết và mức 

độ hoạt động của các loại thiên tai ở Việt Nam trong một khoảng thời gian dài (trên 100 năm). 

Từ năm 2002, Đài khí tượng thủy văn Phù Liễn đã mở cửa cho những người muốn tìm hiểu 

về khí tượng thủy văn đến tham quan. Từ trung tâm thành phố Hải Phòng đi đến Đài Phù Liễn chỉ 

10 km, giao thông đường bộ thuận lợi là một yếu tố quan trọng để các trường THPT và các giáo 

viên Địa Lí ở Hải Phòng có thể đưa học sinh đến tham quan học tập về các vấn đề khí hậu, thời 

tiết, thủy văn, biến đổi khí hậu… 

II. Giáo án thiết kế hoạt động tham quan học tập 

Chương trình tham quan học tập tại Đài khí tượng thủy văn Phù Liễn là một hoạt động ngoại 

khóa được thiết kế cho học sinh lớp 10 ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng, do 

giáo viên Địa lí kết hợp với ban giám hiệu trường THPT phụ trách.  

1. Mục tiêu của hoạt động 

- Về kiến thức: Học sinh hiểu được các khái niệm liên quan đến khí hậu, thời tiết, biến đổi 

khí hậu, một số loại thiên tai và cách con người quan trắc các yếu tố đó thông qua các thiết bị máy 

móc. Học sinh biết được cách để tạo ra một bản tin dự báo thời tiết và ý nghĩa của các thông số 

trên bản tin. Học sinh biết được sự biến đổi khí hậu tại địa phương và Việt Nam thông qua các dữ 

liệu quan trắc và lưu trữ, hiểu được những tác động của các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của 

con người đã tác động đến sự thay đổi khí hậu. 

 



- Kĩ năng: Học sinh được rèn luyện các kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp từ thực tế và 

từ các thông tin, dữ liệu được cung cấp. Thông qua các hoạt động thực hành của Trạm khí tượng 

Phù Liễn, học sinh có thể sử dụng các công cụ khí tượng đơn giản để ghi chép và xử lý các yếu tố 

liên quan đến khí hậu.  

- Thái độ: Nhận thức đúng đắn về những tác động của con người trong việc làm thay đổi môi 

trường xung quanh và làm biến đổi khí hậu. Nâng cao ý thức trong các hoạt động trong cuộc sống 

để bảo vệ môi trường và khí hậu. Giúp HS hiểu rõ và biết ơn đối với công việc vất vả của những 

người làm việc trong ngành khí tượng. 

2. Phân tích tài liệu liên quan 

Đây là hoạt động ngoại khóa môn Địa lí được thiết kế cho HS lớp 10 THPT để học sinh được 

học tập và trải nghiệm ngoài thực tế, củng cố và mở rộng những kiến thức trong sách giáo khoa 

lớp 10 và những kiến thức về giáo dục biến đổi khí hậu. Các tài liệu phục vụ cho hoạt động ngoại 

khóa bao gồm: các bài học có liên quan trong chương trình Địa lí lớp 10, tài liệu do Trạm khí 

tượng Phù Liễn cung cấp, các tài liệu trên mạng Internet từ Website của Đài khí tượng thủy văn 

và các trang Web có liên quan khác.  

Trang Web của Đài khí tượng thủy văn Đông Bắc, quản lý trực tiếp Trạm khí tượng thủy văn 

Phù Liễn: http://kttvdb.net/ 

3. Chuẩn bị hoạt động 

- Giáo viên:  

+ Liên hệ với Trạm khí tượng thủy văn Phù Liễn để sắp xếp thời gian đến tham quan và 

những nội dung tham quan. 

+ Mời báo cáo viên của Đài Phù Liễn báo cáo một số nội dung kiến thức và thực hành liên 

quan đến vấn đề khí hậu và biến đổi khí hậu cho HS.  

+ Chuẩn bị về phương tiện di chuyển: ô tô 

+ Cung cấp trước cho HS những tài liệu liên quan 

+ Các dụng cụ y tế đảm bảo an toàn cho HS 

- Học sinh: 

+ Giấy bút để ghi chép 

+ Máy ảnh, điện thoại (nếu có) để lưu lại các hình ảnh, tài liệu 

4. Tiến trình thực hiện 

Hoạt động Hoạt động của giáo viên và HS Mục đích 

1. Quan sát các 

đặc điểm lựa 

chọn địa điểm 

của Đài khí 

tượng thủy văn 

Phù Liễn 

Khi di chuyển trên ô tô trung tâm thành phố Hải 

Phòng đến Đài khí tượng Phù Liễn. Giáo viên 

hướng dẫn HS quan sát đường đi, cảnh vật xung 

quanh và các đặc điểm lựa chọn địa điểm của 

Đài khí tượng thủy văn Phù Liễn. 

GV yêu cầu HS quan sát, suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi: Khu vực quanh Đài thiên văn có đặc điểm 

Giúp HS thông qua 

quan sát và phân tích 

hiểu rằng trong việc 

quan trắc các yếu tố khí 

hậu, việc lựa chọn các 

trạm khí tượng cần thiết 

http://kttvdb.net/


gì? Tại sao những đặc điểm đó cần thiết cho việc 

xây dựng Đài khí tượng thủy văn? 

HS suy nghĩ trả lời. GV nhận xét, giải đáp 

 

Xung quanh Trạm khí tượng thủy văn Phù Liễn 

được đặt ở khu vực 

không bị xáo trộn bởi 

sự phát triển đô thị và 

môi trường xung quanh 

phải ổn định. 

2. Giới thiệu ý 

nghĩa và nhiệm 

vụ của Đài Phù 

Liễn 

Khi đến cổng của Đài khí tượng Phù Liễn, giáo 

viên giới thiệu cho HS về vị trí xây dựng của 

Đài, ý nghĩa và nhiệm vụ. Giáo viên cũng giới 

thiệu sơ lược về quá trình thành lập và phát triển 

của Đài cho HS nghe. 

 

Tổ chức khí tượng Thế giới công nhận nhận Trạm 

khí tượng Phù Liễn là Trạm khí tượng trên 100 tuổi 

Giúp HS hiểu được ý 

nghĩa của Đài khí tượng 

và các nhiệm vụ mà Đài 

khí tượng thực hiện. 

Thúc đẩy sự đam mê 

tìm hiểu về ngành khí 

tượng và thiết lập ý 

thức trách nhiệm đối 

với đất nước. 

3. Nghe cán bộ 

giới thiệu về 

Đài khí tượng 

Phù Liễn 

Giáo viên giới thiệu HS với cán bộ Đài khí 

tượng Phù Liễn. HS tập trung tại Hội trường 

phòng truyền thống để lắng nghe cán bộ Đài khí 

tượng giới thiệu những nội dung chính về Đài 

khí tượng Phù Liễn, bao gồm: 

- Quá trình thành lập và phát triển 

- Kiến trúc chủ yếu của Đài 

- Vai trò ý nghĩa của Đài 

- Nhiệm vụ và công việc chính của Đài 

Học sinh được tiếp xúc 

với nguồn kiến thức từ 

những chuyên gia trong 

lĩnh vực khí tượng sẽ 

giúp HS bổ sung thêm 

nhiều nguồn thông tin 

hữu ích. HS hiểu rõ hơn 

về công việc, những vất 



- Số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại 

Đài và lịch làm việc của họ. 

 - Cách xây dựng một bản tin dự báo thời tiết  

HS lắng nghe, ghi chép   

vả khó khăn, lòng yêu 

nghề và tinh thần trách 

nhiệm trong công việc 

của các cán bộ ngành 

khí tượng thủy văn. 

4. Tìm hiểu về 

tình hình biến 

đổi khí hậu của 

địa phương 

Giáo viên và HS lắng nghe cán bộ Đài khí tượng 

trình bày các vấn đề liên quan đến biến đổi khí 

hậu tại địa phương bao gồm: 

- Khái niệm khí hậu, thời tiết, biến đổi khí hậu. 

- Đặc điểm khí hậu của thành phố Hải Phòng và 

vùng Đông Bắc Việt Nam 

- Những dữ liệu và số liệu thống kê, hình ảnh về 

sự biến đổi khí hậu trong thời gian qua ở Việt 

Nam và tại địa phương (Hải Phòng) trên các chỉ 

số về: nhiệt độ, lượng mưa, tần suất và cường độ 

các loại thiên tai.  

- Những thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu 

gây ra tại địa phương trong khoảng thời gian mà 

Đài khí tượng lưu trữ dữ liệu 

- Những thông tin về kịch bản biến đổi khí hậu 

sẽ diễn ra trong tương lai nếu con người không 

có sự thay đổi trong việc giảm phát thải KNK. 

- Phương thức ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Trong quá trình trình bày báo cáo cho HS các 

nội dung liên quan đến biến đổi khí hậu, cán bộ 

Đài cũng cho HS xem các số liệu thực tế, hình 

ảnh, video được ghi lại minh chứng cho sự hiện 

hữu và những hậu quả mà biến đổi khí hậu gây 

ra tại Việt Nam, tại địa phương. 

Câu hỏi đặt ra cho HS: Học sinh phổ thông có 

thể làm gì để ngăn chặn sự biến đổi khí hậu? 

HS lắng nghe, ghi chép, suy nghĩ câu hỏi. 

Củng cố thêm các khái 

niệm Hs đã được học 

qua các bài Địa lí về khí 

hậu, thời tiết, biến đổi 

khí hậu. 

HS thấy được biến đổi 

khí hậu đã, đang hiện 

hữu thực tế tại địa 

phương chứ không chỉ 

là vấn đề lí thuyết trên 

sách vở. 

Giúp HS nhận thức 

được cần phải có sự 

thay đổi trong các hoạt 

động sinh hoạt và sản 

xuất để giảm phát thải 

khí nhà kính. 

5. Làm quen với 

các thiết bị 

máy móc quan 

trắc 

Giáo viên và HS được cán bộ Đài khí tượng dẫn 

đi tham quan giới thiệu về Bảo tàng nơi lưu giữ 

các tư liệu quý của lịch sử khí tượng thủy văn và 

giới thiệu vườn khí tượng, các máy móc thiết bị 

dùng để quan trắc các yếu tố khí tượng tại Đài 

Phù Liễn.  

Giúp HS biết và hiểu 

được các thông số từ 

bản tin dự báo thời tiết 

được lấy kết quả từ 

những loại thiết bị quan 



 

Một góc của bảo tàng, nơi lưu giữ các tư liệu quý 

về khí tượng thủy văn của khu vực. 

 

Vườn khí tượng với các thiết bị quan trắc ngoài 

trời 

Đối với mỗi thiết bị, cán bộ Đài khí tượng giới 

thiệu qua về tên, chức năng, nguồn gốc, nguyên 

lí hoạt động, cách sử dụng 

 

Thiết bị nhật quang ký dùng để ghi lại số giờ nắng 

trong ngày 

trắc nào. 



 

Thiết bị radar có đường kính quét 400 -500 km, 

quét toàn bộ vùng Đông Bắc 

 

Quan trắc viên mô tả việc điều khiển thiết bị Radar 

quét sóng đám mây khu vực Đông Bắc Việt Nam để 

cho ra một bản tin dự báo thời tiết ngắn hạn 

    

Máy đo mực nước              Thiết bị ẩm biểu 



    

Nhiệt ẩm kí liên hợp              Kính xích đạo 

HS lắng nghe, ghi  chép, chụp hình. 

6. Hướng dẫn 

thực hành với 

các thiết bị khí 

tượng đơn giản 

Cán bộ Đài khí tượng sẽ dạy học sinh các 

phương pháp đơn giản để quan sát các yếu tố khí 

tượng ở ngoài trời. Hướng dẫn HS thực hành 

cách đọc các thông tin, số liệu từ một số máy 

móc thiết bị và cách sử dụng một số loại thiết bị 

khí tượng cơ bản. 

 

Cán bộ hướng dẫn HS cách đọc số liệu trên thiết bị 

quan trắc 

HS bước đầu làm quen 

với công việc cơ bản 

của cán bộ Đài khí 

tượng. Xây dựng niềm 

đam mê với khí tượng. 

7. Tìm hiểu 

chuyên sâu về 

khí hậu thời 

tiết qua 

Website của 

Đài khí tượng 

Cán bộ Đài khí tượng giới thiệu Website của Đài 

khí tượng Đông Bắc, là cơ quan quản lý của 

Trạm khí tượng Phù Liễn. http://kttvdb.net/ 

Mở rộng cho HS một 

kênh thông tin uy tín về 

khí hậu, thời tiết, dự 

báo thời tiết và biến đổi 

khí hậu để HS tham 

khảo trong quá trình 

học tập nghiên cứu. 

http://kttvdb.net/


 

Website chứa các thông tin, kiến thức dữ liệu về 

khí hậu, khí tượng, thủy văn của cả Khu vực 

Đông Bắc và Việt Nam. Website sẽ cung cấp 

cho HS và giáo viên những thông tin cần thiết 

về dự báo thời tiết, khí hậu, những nghiên cứu 

về biến đổi khí hậu của khu vực trong một 

khoảng thời gian. 

8. Tổ chức Trò 

chơi cho HS 

Đồi thiên văn ở Đài khí tượng Phù Liễn tương 

đối rộng rãi, thoáng mát với nhiều cây xanh. 

Giáo viên kết hợp với cán bộ Đài tổ chức cho 

HS chơi trò chơi hóa thân vào nhân vật: Ai là 

quan trắc viên giỏi? 

Qua các thao tác thực hành đọc các số liệu quan 

trắc mà cán bộ Đài đã hướng dẫn. Giáo viên chia 

lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm là những quan trắc 

viên. Trong khoảng thời gian 20 phút yêu cầu 

các nhóm cử đại diện đến các máy quan trắc đã 

được hướng dẫn và chỉ định, ghi chép lại các số 

liệu đơn giản. Sau đó toàn nhóm sẽ thảo luận để 

đưa ra một bản tin thời tiết ngắn hạn. 

Khi hết thời gian, các nhóm sẽ gửi kết quả lại 

cho cán bộ Đài. Cán bộ sẽ đọc kết quả của từng 

nhóm lên cho mọi người cùng nghe, nhận xét và 

chấm điểm cho từng nhóm. Cán bộ của Đài sẽ 

nhận xét về cách lấy số liệu và phân tích số liệu 

của các nhóm và công bố đội chiến thắng. 

Học sinh bước đầu làm 

quen với một số công 

việc của các cán bộ ở 

Đài khí tượng. 

Tạo cho HS cảm giác 

vui vẻ, thoải mái, vừa 

vui chơi vừa học tập. 

Rèn luyện cho HS các 

kĩ năng quan sát, phân 

tích, làm việc theo 

nhóm. 

Xây dựng niềm đam mê 

với công việc khí 

tượng. 

9. Tổng kết tham 

quan học tập và 

giao nhiệm vụ 

cho HS 

Kết thúc buổi tham quan học tập tại Đài khí 

tượng, giáo viên và HS cảm ơn, tặng quà, chụp 

ảnh lưu niệm và chia tay các cán bộ Đài khí 

tượng. 

 



Giáo viên tập trung tất cả HS tại cổng Đài khí 

tượng, kiểm đếm lại số lượng HS. 

Giáo viên tổng kết, nhận xét về buổi tham quan 

và tinh thần học tập của học sinh. 

Giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh 

hoàn thành bài thu hoạch về buổi tham quan học 

tập theo các nội dung đưa ra. 

Giáo viên và HS lên xe, về lại Trường. 

 

5. Đánh giá 

Mục đích của việc đánh giá hoạt động ngoại khóa tham quan học tập tại Đài khí tượng Phù Liễn 

là để kiểm tra tính hiệu quả và khả thi của hoạt động trong việc thực hiện những mục tiêu giáo dục 

đã đề ra.   

Phương pháp đánh giá: Đánh giá chủ yếu được chia thành 2 phần: thông qua quan sát của giáo 

viên và bài thu hoạch cùng với sự tự đánh giá của học sinh. 

5.1. Đánh giá thông qua quan sát của giáo viên 

Giáo viên Địa lí trong quá trình tổ chức Học sinh tham quan học tập tại Đài khí tượng, bên cạnh 

việc quản lý và hướng dẫn HS, giáo viên cũng cần có sự quan sát bao quát để thấy được chất lượng 

của hoạt động ngoại khóa. 

Một phần hiệu quả của hoạt động ngoại khóa được biểu hiện thông qua thái độ, hành vi ở trên các 

phương diện: 

- Sự tích cực và hào hứng của học sinh trong quá trình tham quan học tập.  

- Sự tập trung chú ý, lắng nghe báo cáo và hướng dẫn của cán bộ Đài khí tượng, ghi chép 

hoặc lưu lại các thông tin, kiến thức của học sinh. 

- Sự  tích cực tham gia vào phần thực hành được cán bộ Đài khí tượng hướng dẫn của học 

sinh. 

- Sự tương tác với cán bộ Đài khí tượng, giáo viên, học sinh khác trong quá trình tổ chức 

hoạt động của học sinh. 

- Sự nhiệt tình tham gia trò chơi được cán bộ Đài tổ chức và kết quả sau trò chơi của học 

sinh. 

- Hoàn thành đúng thời hạn và có hiệu quả nhiệm vụ học tập được giao sau buổi tham quan 

học tập của học sinh. 

5.2. Đánh giá định lượng 

Đánh giá thông qua kết quả bài thu hoạch và phần tự nhận xét của học sinh thực hiện sau buổi 

ngoại khóa tham quan 

Sau tiết học ngoại khóa, học sinh được yêu cầu thực hiện một bài thu hoạch và tự nhận xét đánh 

giá theo mẫu sau đây: 

 



BÀI THU HOẠCH 

THAM QUAN HỌC TẬP NGOẠI KHÓA TẠI ĐÀI KHÍ TƯỢNG PHÙ LIẾN 

Họ tên: 

Lớp: 

Thời gian: 

PHẦN 1: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHÙ LIỄN 

1. Trình bày các đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển của Đài khí tượng thủy văn Phù 

Liễn. 

2. Nhiệm vụ và các công việc chính mà Đài Phù Liễn thực hiện 

3. Nêu tên và trình bày chức năng, cách sử dụng của các thiết bị quan trắc chủ yếu ở Đài 

Phù Liễn 

4. Vai trò và ý nghĩa của Đài Phù Liễn 

5. Cảm nhận của học sinh về công việc của những nhân viên và cán bộ làm việc tại Đài khí 

tượng thủy văn Phù Liễn 

PHẦN 2: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

1. Nêu khái niệm khí hậu, thời tiết và biến đổi khí hậu 

2. Biểu hiện của biến đổi khí hậu tại Hải Phòng trong khoảng thời gian quan trắc được lưu 

trữ tại Đài Phù Liễn 

3. Nêu tác động và hậu quả mà biến đổi khí hậu gây ra đối với sự phát triển kinh tế xã hội 

và môi trường tại địa phương. 

4. Học sinh phổ thông có thể làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu? 

PHẦN 3. HỌC SINH TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Nội dung Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Không có ý 

kiên 

1. Tăng sự quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu    

2. Hiểu biết sâu sắc hơn về các khái niệm khí hậu, 

thời tiết và biến đổi khí hậu và thực trạng diễn ra 

tại địa phương, đất nước 

   

3. Tăng khả năng thu thập thông tin về khí hậu và 

biến đổi khí hậu 

   

4. Nhận thấy bản thân và những người xung quanh 

phải có trách nhiệm trong bảo vệ khí hậu và môi 

trường 

   

5. Có thể tích cực tham gia vào các hành động giảm 

thiểu biến đổi khí hậu trong cuộc sống, ở hiện tại 

và tương lai 

   

6. Hiểu biết về cách thức để tạo ra một bản tin dự    



báo thời tiết 

7. Có thể thực hành quan trắc một số thiết bị khí 

tượng đơn giản 

   

8. Có niềm yêu thích và say mê đối với công việc 

khí tượng 

   

9. HS được tích cực tham gia vào hoạt động của 

buổi tham quan, có sự tương tác cao với giáo 

viên, cán bộ Đài khí tượng và với các HS khác 

trong quá trình vừa chơi vừa học. 

   

10. Cảm thấy hứng thú và học tập hiệu quả với buổi 

tham quan học tập ngoại khóa 

   

Tài liệu tham khảo cho bài thu hoạch: Từ những thông tin, tư liệu được cán bộ Đài khí tượng chia 

sẻ, những ghi chép và ảnh chụp của HS trong quá trình tham quan, những thông tin trên Website 

của Đài khí tượng và các thông tin khác từ sách báo, Internet. 

Thời gian giao bài: sau 1 tuần kể từ ngày tham quan học tập tại Đài khí tượng. 

Các nội dung trong bài thu hoạch sẽ phản ảnh những kiến thức mà học sinh thu nhận được từ buổi 

tham quan học tập và những giá trị về cảm xúc, thái độ, nhận thức của học sinh đối với công việc 

khí tượng và với tình hình biến đổi khí hậu diễn ra hiện nay tại địa phương. Thông qua việc chấm 

điểm, giáo viên có thể một phần nào đó đánh giá được hiệu quả mà hoạt động ngoại khóa mang 

lại trong mục tiêu giáo dục biến đổi khí hậu cho HS phổ thông. Đồng thời sẽ giúp giáo viên có 

được thêm những kinh nghiệm để tương lai có thể tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa giáo dục 

biến đổi khí hậu hiệu quả hơn. 

 


