Bài số 1
Được sinh ra tự do

Colega

Được sinh ra
tự do

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ

QUYỀN CON NGƯỜI
LƯỢC GIẢN

TỰ DO VÀ BÌNH
ĐẲNG TẤT CẢ CHÚNG TA
ĐỀU CÓ QUYỀN
SỐNG, TỰ DO VÀ AN
TOÀN

QUYỀN BÌNH ĐẲNG
Điều 1
Bạn được sinh ra tự do và bình đẳng
về nhân phẩm và các quyền của như
tất cả mọi người. Bạn có khả năng
suy nghĩ và nói đúng. Bạn nên đối xử
với người khác bằng tình bạn bè.

LỨA TUỔI: 6 – 10 tuổi
QUYỀN CON NGƯỜI

CÁC ĐIỂM GHI NHỚ

LIÊN HỆ VỚI TẤT CẢ CHÚNG TÔI

1. Quyền con người là những quy tắc cần
có cho tất cả trẻ em sống trong tự do
và an toàn.

Điều 2
Những quyền này thuộc về tất cả
mọi người, bất kể sự khác biệt của
chúng ta.

2. Lược sử Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền
con người (viết tắt là UNHR).

QUYỀN ĐƯỢC SỐNG, TỰ DO VÀ AN TOÀN
BẢN THAN

TÀI LIỆU HỌC TẬP
•
•
•
•
•
•
•
•

Điều 3
Bạn có quyền sống, và tự do và cảm
thấy an toàn.

Bảng Flipchart hoặc bảng phấn
Bút viết bảng Flipchart hoặc phấn
Một cây gậy nói (thanh ngắn)
Sổ điểm danh lớp
Bảng hỏi đánh giá học sinh
Hình ảnh Liên hiệp quốc
Hình ảnh Eleanor Roosevelt
Những hình minh họa cho Tuyên ngôn
Quốc tế về Quyền con người
(Hãy lưu những hình minh họa để sử
dụng cho những bài học sau này)
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NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA LỚP HỌC
Hãy chuẩn bị lớp học. Cố gắng đảm bảo lớp gọn gàng và sạch sẽ.
TRƯỚC buổi học đầu tiên: Hãy lấy một QUYỂN SỔ ĐIỂM DANH, là một danh sách học sinh
trong lớp để điểm danh. Mẫu bảng Điểm danh được trình bày ở cuối bài này.
PHẦN I: CHÀO ĐÓN HỌC SINH VÀ TRÌNH BÀY QUY TẮC LỚP HỌC

(5 phút)

•

Hãy chào đón từng em vào lớp và chỉ định chỗ ngồi cho các em.

•

Hãy giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình và chia sẻ với các em niềm vui cũng như sự
hứng khởi của mình khi bắt đầu khóa học về quyền con người này.

•

Hãy giải thích rằng bạn yêu quyền con người và các em cũng sẽ như vậy.

Những nội quy lớp học của chúng ta (10 phút)
Hỏi: Có ai biết một Cây gậy nói là gì không? (Hãy cho các em xem một chiếc gậy ngắn)
Giải thích: Một số người bản địa dùng một Cây gậy nói khi họ muốn phát biểu điều gì đó trước
một nhóm người. Khi một người có Cây gậy trong tay, thì những người khác không ai được
phép nói một lời nào.
•

Nếu bạn muốn phát biểu, hãy giơ tay và đợi cho đến khi bạn có Cây gậy nói. Khi bạn phát
biểu xong, bạn trao Cây gậy nói đó lại cho giáo viên hay cho người giơ tay phát biểu sau
bạn. Trong lớp học này, chúng ta sẽ sử dụng Cây gậy nói này.

•

Nào ngay bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Cây gậy nói nhé. Chúng ta sẽ truyền cây gậy này tới
từng người để giới thiệu về mình gồm tên và món ăn ưa thích. Tôi đang cầm cây gậy trong
tay, nên tôi sẽ bắt đầu nhé.

•

Tôi tên là __________ và món ăn ưa thích của tôi là ___________.

Giờ hãy truyền cây gậy này cho người ngồi cạnh bạn
Trẻ giới thiệu: Tên của em là __________ và món ăn ưa thích của em là __________.
Sau khi giới thiệu xong, em sẽ truyền cây gậy cho người bên cạnh và cứ thế cho đến khi hết
các bạn trong lớp
Hãy nói: Tốt lắm! Nào bây giờ chúng ta cần thống nhất một vài quy tắc giữ trật tự trong lớp
học.
Hãy hỏi: Để giữ cho lớp trật tự, các em muốn có quy tắc gì nào?
•

Nếu em có ý kiến, hãy giơ tay phát biểu và tôi sẽ truyền Cây gậy nói cho em.

Giáo viên hay người điều phối trên lớp sẽ viết tất cả ý kiến của các em lên trên bảng hay trên
giấy.
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Hãy cho phép trẻ chọn lựa ba hay bốn quy tắc mà chúng thích nhất hay nghĩ là quan trọng
nhất.
Cố gắng có ít nhất những quy tắc sau:
•

•

•

Lắng nghe: Lần lượt từng người phát biểu. Hãy giơ tay và chờ đến khi có Cây
gậy nói.
Tôn trọng: Chúng ta sẽ chỉ dùng những từ ngữ làm cho nhau cảm thấy tốt.
Tuân thủ: Chúng ta sẽ cẩn thận lắng nghe và tuân thủ đúng chỉ
dẫn của giáo viên.

Hỏi: Các em nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu một ai đó không tuân thủ quy tắc lớp học? Đừng quên
sử dụng Cây Gậy nói nhé.
Giáo viên hay điều phối lớp học sẽ viết tất cả các ý kiến lên bảng hay trên giấy. Hãy để cho
các em thay bạn quyết định.
Giáo viên nên gợi ý một ví dụ nào đó đơn giản để các em biết là sẽ không có sự trừng phạt
khủng khiếp nào cả. Ví dụ: khi hết giờ học, hãy nán lại thêm 1 phút thôi và rồi tất cả mọi người
cùng rời lớp.
Hãy giải thích là giáo viên sẽ tạo một bảng quy tắc lớp học và đặt ở vị trí ai cũng nhìn thấy
được.
QUY TẮC LỚP HỌC: Bảng QUY TẮC LỚP HỌC nên đơn giản và nên dán trong suốt giờ học
ở nơi mà các em có thể dễ dàng nhìn thấy. Khi cần, giáo viên có thể tóm tắt những quy tắc để
nhắc nhở các em về một quy tắc cụ thể nào. Hàng ngày hãy mang bảng quy tắc này về nhà
nếu không thể để lại được ở trên lớp.

PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ QUYỀN CON NGƯỜI (10 phút)
Hãy đánh giá học sinh TRƯỚC KHI bắt đầu bài học
Cuối bài này là bảng hỏi gồm một danh sách các câu hỏi thu thập thông tin. Bảng hỏi này ngắn,
làm nhanh và dễ trả lời. Khi trả lời xong bảng hỏi sẽ được lưu lại. Cuối toàn bộ khóa học, giáo
viên sẽ lại sử dụng đúng bảng hỏi này. Vào lúc đó (tức là cuối khóa học), hãy so sánh kết quả
của hai bảng hỏi giúp giáo viên đánh giá được kết quả học tập của học sinh.
Hãy thực hiện hoạt động khảo sát này TRƯỚC KHI giáo viên trình bày bất kì nội dung gì về
quyền con người. Điều này rất quan trọng khi xác định được trẻ HIỆN đang biết gì rồi. Và cũng
là một cách để khơi sự hứng thú của trẻ vào tài liệu học tập. Sẽ hữu ích nếu có một người
cùng ở đó giúp đếm và ghi lại các câu trả lời của các em.
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Cách thức thực hiện hoạt động này: Sau mỗi câu hỏi, hãy đếm tổng số câu trả lời “có” và
“không”, sau đó ghi lại tổng số câu trả lời cho bảng hỏi. Hãy giữ số liệu thu thập này ở một nơi
an toàn để khi đến cuối khóa học làm phép so sánh.
Hãy giải thích: Tôi có một vài câu hỏi trước khi chúng ta bắt đầu bài học hôm nay. Đừng lo
lắng nếu em không có câu trả lời.
Tiến hành hỏi
Sau khi xong bảng hỏi, hãy nói: Cảm ơn các em đã nhiệt tình trả lời các câu hỏi.
CÙNG TƯ DUY
Hỏi: Các em có nhớ khi tôi nói rằng tôi rất yêu Quyền con người? Có em nào ở đây đã từng
nghe về cụm từ “quyền con người”?.
Khi trẻ trả lời, đừng quên sử dụng cây Gậy nói.
Hỏi: Khi chúng ta nói “quyền con người”, nó có nghĩa là gì? Từ “quyền” có nghĩa là gì?
•

Cụm từ “quyền con người” có nghĩa là gì?

Giải thích: Một quyền GIỐNG như một quy tắc – nó tồn tại bởi vì đó là điều đúng đắn và
công bằng phải làm.
LƯU Ý cho giáo viên: nói một cách chặt chẽ, một “quyền” không phải là một “quy tắc”.
Tuy nhiên, ý tưởng gán nó giống như 1 quy tắc ở đây để giúp cho trẻ hiểu một quyền là gì.
Hỏi: Vậy, nếu quyền giống như một quy tắc tồn tại bởi vì đó là công bằng, thì quyền con
người nghĩa là gì?
Giải thích: Quyền con người là những thứ chắc chắn chúng ta nên có chỉ bởi vì chúng ta
là con người. Chúng là những quyền và sự tư do thuộc về tất cả mọi người. Tất cả chúng ta
cần những thứ như sự tự do, lương thực để ăn, chỗ để ở và chơi và có gia đình.
•

Những thứ đó được gọi là các quyền và tất cả chúng ta đều có chúng. Vậy các em có
nghĩ thế là công bằng không?

•

Tất cả mọi người có quyền được sống và quyền được sống trong sự tự do và an toàn bất
kể họ là ai và sống ở đâu.

Hỏi: Các em có thể nghĩ xem các quyền khác mà mọi người đều nên có? Các em có quyền đi
học không? Các em có quyền sống trong hòa bình không?
Hỏi: Các em đã bao giờ nghe tới Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con người chưa?
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•

Tôi sẽ nói lại, và sau đó tôi muốn các em nhắc theo tôi. “Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền
con người

•

Nào chúng ta cùng đồng thanh nói: “Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con người”.

Hoạt động: Tóm lược lịch sử Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con người
Giải thích: Rất nhiều năm trước, sau khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, khi đó hàng
triệu triệu người bị giết và nhiều người khác mất nhà cửa, gia đình, các nhà lãnh đạo trên thế
giới nhóm họp lại và thành lập một tổ chức mới. Tổ chức đó có tên là Liên hiệp quốc.
Hãy cho các em xem bức hình của Liên hiệp quốc ở bìa sau của bài học này.
Giải thích: Họ đã viết ra một danh sách những quyền thuộc về mọi người dân ở khắp mọi nơi
trên thế giới. Bức hình này là cờ của tất cả các quốc gia hiện là thành viên của Liên hiệp quốc.
Các chính phủ của các quốc gia trên thế giới đã hứa sẽ bảo vệ tất cả người dân.
Hãy cho các em xem bức hình của bà Eleanor Roosevelt.
Giải thích: Đây là bức chân dung của bà Eleanor Roosevelt. Bà là người phụ nữ chịu trách
nhiệm liệt kê danh sách những quyền vào năm 1948 tức là hơn 70 năm trước đây. Ngày nay
nó được gọi là Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con người.
•

Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con người là một tài liệu quan trọng trong đó nói rằng
những quyền này thuộc về tất cả chúng ta chỉ bởi vì chúng ta là con người gồm bé trai và
bé gái, đàn ông và đàn bà. Chúng giúp ta được tự do và an toàn khi chúng ta lớn lên.

Hoạt động: Những minh họa về Quyền con người (10 phút)
Mời: các em lại gần và ngồi cạnh tôi đây. Chúng ta cùng nhau đọc to một vài quyền này khi
xem một vài bức ảnh về quyền con người của chúng ta.
Hãy đọc dòng chữ viết dưới mỗi bức ảnh.
Hãy yêu cầu các em giơ tay nếu muốn bình luận về mỗi hình minh họa. Đừng quên sử dụng
cây Gậy nói nhé.
KẾT LUẬN (5-10 phút)
Hỏi: Các em có nhớ những bức ảnh này minh họa cho điều gì không? (chúng minh họa cho
các quyền của con người). Đừng quên sử dụng cây Gậy nói nhé.
•

Chúng ta gọi tài liệu bảo vệ quyền con người của chúng ta là gì? Nào hãy cùng đồng thanh
nói. (Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con người).

•

Các em thích điều gì ở bức ảnh mà các em đã xem? (hãy chấp nhận tất cả câu trả lời).

•

Các em có nhớ những quyền gì mà chúng ta vừa xem?
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Hãy cho các em xem lại các bức ảnh một lần nữa.
Giải thích: Hãy cùng nhìn vào các bức ảnh một lần nữa. Để tôi gợi ý cho các em nhé:
Điều 1, 2 & 3 Tất cả chúng ta đều sinh ra tự do và bình đẳng.
Tất cả chúng ta đều có quyền sống và được bảo vệ.
Điều 16
Tất cả chúng ta đều có quyền có một gia đình và được chăm sóc.
Điều 18
Tất cả chúng ta đều có quyền theo một tôn giáo hay tín ngưỡng.
Điều 19
Tất cả chúng ta đều có quyền nói cho người khác biết suy nghĩ của mình.
Điều 29
Tất cả chúng ta đều cần chăm sóc lẫn nhau.
Điều 30
Không ai có thể tước đi những quyền này của chúng ta.
THÁCH THỨC
•
•
•

Trong tuần này các em có thể làm gì để quan tâm chăm sóc một ai đó?
Các em có thể tìm ai đó giúp đỡ không?
Cảm ơn các em đã đến học hôm nay. Tôi đã cảm thấy rất háo hức gặp lại các em trong
bài học tới!

LƯU Ý: Hãy lưu lại những bức ảnh cho bài học lần sau.
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NHỮNG GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

Tôi cảm thấy thế nào về bài học ngày hôm nay?

Điều gì tôi nên thay đổi trong bài học sau?

(Lấy từ tài liệu của Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Làm thế nào để tất cả giáo viên có thể hỗ trợ giáo dục quyền
con người và công dân: Một khung phát triển các kĩ năng. Hội đồng Châu Âu, 2008, p.61)
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TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

SỔ ĐIỂM DANH
TÊN HỌC SINH

Bài số #
Ngày

In thêm nhiều bản nếu cần.
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Bài số #
Ngày

Bài số #
Ngày

Bài số #
Ngày

Bài số #
Ngày

BẢNG HỎI 1

Ngày ________________________________________

Thành phố - Thị trấn ______________________________________________________________
Tuổi của học sinh (6 - 10 hoặc 11 – 16 tuổi) __________________________________________
Đây KHÔNG phải là bài kiểm tra. Trẻ sẽ không thể biết tất cả các câu trả lời.
CÓ

KHÔNG

1. CÓ AI ĐÃ NGHE NÓI VỀ TỔ CHỨC LIÊN HIỆP QUỐC?
• Hãy giơ tay nếu em đã nghe. (đếm số tay giơ lên).
• Hãy giơ tay tay nếu em CHƯA nghe bao giờ. (đếm số tay giơ lên).

2. CÓ AI ĐÃ TỪNG NGHE CỤM TỪ “QUYỀN CON NGƯỜI”?
• Hãy giơ tay nếu em đã nghe. (đếm số tay giơ lên).
• Hãy giơ tay tay nếu em CHƯA nghe bao giờ. (đếm số tay giơ lên).

3. EM CÓ NGHĨ LÀ EM CÓ QUYỀN CON NGƯỜI NÀO KHÔNG?
• Hãy giơ tay nếu em đã nghe. (đếm số tay giơ lên).
• Hãy giơ tay tay nếu em CHƯA nghe bao giờ. (đếm số tay giơ lên).
4. BẠN NÀO CÓ THỂ CHO TÔI BIẾT BẤT KÌ QUYỀN CON NGƯỜI
NÀO MÀ BẠN NGHĨ BẠN CÓ?
Hãy để trẻ nào nghĩ là mình biết trả lời. Đừng lo lắng câu trả lời đúng
hay sai. Hãy chỉ đếm số trẻ tham gia trả lời.

Hãy nhớ giữ Những bảng đánh giá học sinh kẹp cùng tài liệu hướng dẫn của mình để cuối
khóa học có thể lấy ra so sánh.
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LIÊN HIỆP QUỐC
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Ảnh do Thư viện và Bảo tàng FDR cung cấp.

LƯU TRỮ ROOSEVELT ELEANOR
CÔNG BỐ PHỔ THÔNG VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Nó được Liên hợp quốc chấp nhận vào ngày 10 tháng 12 năm 1948.
Được hiển thị tại đây: Bản Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu được dịch sang tiếng Tây Ban Nha.
Tuyên ngôn đã được dịch sang ngôn ngữ của mọi quốc gia thuộc Liên hiệp quốc.
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Điều 1 & 2. Tất cả chúng ta đều được sinh ra tự do về phẩm giá và quyền. Tất cả
chúng ta đều có suy nghĩ và ý tưởng của riêng mình. Tất cả chúng ta nên được đối
xử theo cùng một cách. Những quyền này thuộc về tất cả mọi người, bất kể sự
khác biệt của chúng ta.
Bọn trẻ đang làm gì vậy? Trông họ có hạnh phúc không? Họ đang nhảy lên vì vui sướng,
nắm bắt niềm hạnh phúc và hứng thú mà tự do mang lại cho mỗi chúng ta.
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Điều 3. Tất cả chúng ta đều có quyền được sống
và được sống trong tự do và an toàn.
Cô gái này rất vui khi được sống.
Cô ấy đang chạy đua để theo kịp chú chó nhỏ của mình,
được hưởng những phước lành của tự do và an ninh.
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Điều 16. Mọi người lớn lên đều có quyền kết hôn
và có gia đình nếu họ muốn.
Nam và nữ có quyền như nhau khi
họ đã kết hôn, và khi họ ly thân.
Bạn nhìn thấy ai trong bức tranh này?
Các gia đình có đủ hình dạng và kích cỡ.
Cho dù họ chỉ bao gồm một người mẹ hay một người mẹ và một người cha,
hoặc rất nhiều anh chị em, hoặc thậm chí là Bà và Ông,
gia đình là một nơi tốt để ở.
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Điều 18. Tất cả chúng ta đều có quyền tin vào bất cứ điều gì chúng ta thích,
để có một tôn giáo, và thay đổi nó nếu chúng ta muốn.
Có tất cả các loại tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau trên thế giới.
Có những người hoàn toàn không tin vào bất kỳ tôn giáo nào.
Và điều đó cũng không sao.
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Điều 19. Tất cả chúng ta đều có quyền tự quyết định,
nghĩ những gì chúng ta thích, nói những gì chúng ta nghĩ,
và chia sẻ ý tưởng của bạn với những người khác.
Điều gì đang xảy ra trong bức tranh NÀY?
Chung con chim không ngại nói cho cả thế giới biết cảm giác của mình.
Anh ta có quyền đó - miễn là anh ta không làm tổn thương ai khác.
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Điều 29. Chúng ta có nhiệm vụ giúp đỡ những người khác và
chúng ta nên bảo vệ các quyền và tự do của họ.
“Ồ! Tôi sẽ giúp bạn,” một người ở trên cùng nói.
"Đây! Nắm lấy tay tôi,” người ở giữa nói.
Và họ ở đó, giúp đỡ lẫn nhau lên đỉnh cao,
chia sẻ và bảo vệ món quà tuyệt vời là nhân quyền,
giữ chúng an toàn và an toàn tại chỗ.
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Điều 30.

Không ai có thể lấy những thứ này
quyền và tự do rời xa chúng tôi.
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