Bài số 1
Sinh ra được tự do

Colega

Tuyên ngôn Quốc tế về

Sinh ra được
tự do

Quyền con người
QUYỀN ĐƯỢC SỐNG,
TỰ DO VÀ AN TOÀN

Điều 3

QUYỀN ĐƯỢC
SỐNG, TỰ DO VÀ
AN TOÀN

Mọi người đều có quyền được sống,
tự do và an toàn của con người.
LƯỢC GIẢN

LỨA TUỔI : 11 – 16 tuổi

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

NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ

Công ước về

1. Khi mọi người làm việc cùng nhau, giúp
đỡ lẫn nhau, cả xã hội sẽ tiến bộ nhanh
hơn.

Quyền trẻ em
Điều 3
Trong tất cả mọi hành động về trẻ em
được thực hiện bởi cơ quan phúc lợi xã
hội nhà nước hay tư nhân, cơ quan luật
pháp, cơ quan hành chính hay hành
pháp, luôn phải đặt lợi ích tốt nhất của
trẻ lên làm sự quan tâm chính yếu.

2. Những việc nhỏ chúng ta làm cho nhau
có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
3. Sau cuộc Chiến tranh thế giới II, các nhà
lãnh đạo trên thế giới đã nhóm họp với
nhau để cùng lên kế hoạch cho một cách
giúp con người học cách sống và làm
việc với cùng nhau trong hòa bình.

LƯỢC GIẢN

NHỮNG CÔNG CỤ DẠY HỌC

Mọi hành động và quyết định tác động
đến trẻ nên dựa trên sự xem xét điều gì
là tốt nhất cho bạn và cho trẻ em khác.

•
•
•
•

Một cây gậy nói (ngắn)
Sổ điểm danh lớp
Bảng hỏi đánh giá học sinh
Đồng hồ đo thời gian hay máy đo thời
gian
• Câu chuyện, “ Những chiếc hộp cuả
Katje”
• Phấn viết bảng hay bút viết bảng mêca
• Bảng đen phấn hoặc flipchart
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NGÀY ĐẦU CỦA LỚP
Hãy chuẩn bị lớp học. Cố gắng sao cho lớp sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp.
TRƯỚC buổi đầu tiên: Hãy chuẩn bị một quyển SỔ ĐIỂM DANH gồm danh sách các học sinh
trong lớp để theo dõi tính chuyên cần lên lớp. Mẫu sổ điểm danh ở cuối bài.
PHẦN I: CHÀO ĐÓN VÀ PHỔ BIẾN NỘI QUY LỚP HỌC (5 phút)
•

Hãy chào đón từng em một cách nồng nhiệt và chỉ vị trí ngồi cho từng em.

•

Giới thiệu ngắn gọn về thầy/cô và hãy chia sẻ cho học sinh niềm vui phấn khởi khi thầy cô
được bắt đầu dạy khóa học về quyền con người này.

•

Hãy lý giải cho các em biết thầy/cô yêu chuộng quyền con người và rồi các em cũng sẽ thế.

Nội quy lớp học

(10 phút)

Hãy hỏi: Có bạn nào trong lớp biết Cây gậy nói là gì không? (hãy giơ cây gậy ra cho các em nhìn
thấy.)
Giải thích: Một vài người bản xứ sử dụng một Cây gậy nói khi họ muốn phát biểu trong một nhóm.
Người nào có cây gậy nói, thì những người khác hoàn toàn im lặng để cho người đó nói.
Giải thích: Nếu em muốn phát biểu trong lớp, hãy giơ tay và đợi cho đến khi em có cây gậy nói
mới bắt đầu nói. Khi em nói xong, em truyền Cây gậy nói đó lại cho người đứng lớp hay một bạn
khác đang giơ tay xin phát biểu. Chúng ta sẽ sử dụng cây gậy nói trong lớp học do vậy mọi người
đều có cơ hội được nói và từng người người một,
•

Nào chúng ta cùng sử dụng Cây gậy nói ngay bây giờ. Chúng ta sẽ truyền cây gậy từng người
một giới thiệu tên và món ăn yêu thích của mình. Tôi đang có cây gậy nên tôi sẽ là người bắt
đầu trước.

•

Tên tôi là __________ và món ăn yêu thích của tôi là ___________.

Truyền cây gậy cho người ngồi cạnh bạn.
•

Học sinh: Tên tôi là __________ và món ăn yêu thích của tôi là ___________.

Rồi bạn đó lại truyền cây gậy nói cho người bên cạnh, cứ thế cho đến khi cả lớp giới thiệu xong.
Hãy nói: Tốt lắm! Giờ chúng ta cần quyết định một số nội quy để giữ trật tự lớp học.
Hãy hỏi: Các bạn muốn có nội quy nào để giữ lớp trật tự?
•

Khi bạn có một ý tưởng, hãy giơ tay và tôi sẽ truyền cây gậy nói cho bạn.

Người đứng lớp hay một người lớn viết tất cả các ý kiến của các em lên trên bảng hay giấy.
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Hãy cho phép các em học sinh lựa chọn từ 3 đến 4 nội quy mà chúng thích nhất hay nghĩ là
quan trọng nhất.
Hãy cố gắng có được ít nhất 3 hay 4 nội quy sau:
•

Lắng nghe: Một lúc chỉ một người nói. Hãy giơ tay và chờ đến khi có được cây
gậy nói.

•

Sử dụng ngôn ngữ tôn trọng. Chúng ta sẽ chỉ dùng những từ ngữ bao
dung và tôn trọng cảm giác của người khác.

•

Tuân thủ. Chúng ta sẽ lắng nghe cẩn thận khi người đứng lớp đang nói và làm theo
chỉ dẫn.

•

Đúng giờ. Cố gắng đến lớp đúng giờ.

Hãy hỏi: Các bạn có nghĩ chúng ta nên có hình phạt nếu ai đó không tuân thủ nội quy không?
Hãy đừng quên sử dụng Cây gậy nói nhé nếu em muốn nói ý kiến của mình.
Người đứng lớp hay một người lớn sẽ viết tất cả các ý kiến của các em lên bảng hay tờ giấy.
Hãy để cho các em học sinh tự quyết định.
Người đứng lớp nên gợi ý một ý đơn giản làm ví dụ từ đó các em biết là sẽ không phải hình phạt
gì kinh khủng. Gợi ý: Ở lại lớp thêm 1 phút sau khi cả lớp đã tan về hết.
Hãy giải thích là các em sẽ làm một Bảng nội quy lớp học và đặt ở vị trí để ai cũng nhìn được.
Hay các em có thể giữ tờ giấy mà các em đang viết những ý kiến gợi ý và đặt ở đâu đó để ai
cũng nhìn thấy.
LƯU Ý: Bảng NỘI QUY LỚP HỌC nên đơn giản và luôn trưng bày xuyên suốt buổi học và ở nơi
mà các em nhìn thấy. Khi cần thầy/cô có thể nêu ngắn gọn nội quy để nhắc nhở học sinh những
điểm chính. Hãy mang bảng nội quy về nhà sau mỗi buổi học nếu ở lớp học không có chỗ an
toàn để cất.

PHẦN II: GIỚI THIỆU
Hãy đánh giá học sinh TRƯỚC KHI bắt đầu bài học đầu tiên

(10 phút)

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 học sinh 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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LƯU Ý: 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.
Cách làm:
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 biết câu trả lời. Câu trả lời đúng chính là điều mà em cho là đúng.
Tiến hành hỏi học sinh (5 phút)
Sau khi xong, hãy thu thập thông tin và giữ ở nơi an toàn để mang ra so sánh vào cuối khóa học:
Hãy nói: Cảm ơn tất cả các em đã nhiệt tình trả lời.
Hãy hỏi: các em có nhớ khi tôi nói với các em là tôi yêu chuộng Quyền con người không?
Hãy giải thích: Trong vài tuần tới đây, chúng ta sẽ học những thông tin mới, thú vị về quyền con
người – về những quyền mà em và mọi người trên trái đất này đều có. Chúng ta sẽ bắt đầu với
một trò chơi “Cuộc đua lên đỉnh”.
Hoạt động: Cuộc đua lên đỉnh (10 phút)
Thể lệ chơi: Chia lớp ra thành nhóm nhỏ (các nhóm KHÔNG cần là số chẵn).
•

Hãy nói cho các nhóm biết về mục đích của trò chơi là đi bộ hay leo càng nhanh càng tốt từ
điểm này sang điểm kia (ví dụ, đi quanh tòa nhà, hay lên cầu thang hay từ cây này sang cây
kia, hay leo lên đồi, hay từ góc này của phòng sang góc kia của phòng…).

•

Tách hai nhóm ra để các em có thể thảo luận riêng.

•

Nhóm A: hãy nói cho các em là trong khi các em đang nói chuyện với Nhóm B, các em nên
thảo luận cách nhanh nhất để về đích.

•

Nhóm B: Hãy hướng dẫn nhóm riêng về cách tốt nhất để chặn nhóm kia. Lưu ý không được
hung hăng hay chạm vào học sinh khác nhưng các em có thể sử dụng các chiến thuật như
đứng ngáng đường, tạo vật cản trên đường hay cố gắng tạo ra sự mất tập trung cho nhóm
kia.

•

Rồi đưa hai nhóm trở về vạch xuất phát và ra hiệu lệnh bắt đầu đi.
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•

Dùng đồng hồ đo thời gian, để xem mọi người hết bao nhiêu thời gian để về điểm đích.

•

Công bố thời gian đi của học sinh để về đích.

Vòng hai: Chơi lại, yêu cầu học sinh tiếp tục cung đường đó nhưng thay đổi luật chơi.
•

Lần này, mọi người nên hỗ trợ nhau để về đích nhanh nhất có thể.

•

Hãy nói cho học sinh là sẽ tính thời gian. Và ra hiệu lệnh bắt đầu.

•

Hãy công bố thời gian về đích ở vòng hai.

TƯ DUY

(10 phút)

Hỏi và thảo luận: Tại sao vòng này lại tốn ít thời gian hơn vòng trước?
Cho học sinh có thời gian suy nghĩ trả lời. Ghi nhận tất cả các câu trả lời.
Giải thích: Sự tiến bộ trong xã hội rất giống như trò chơi này. Khi mọi người cùng làm việc hỗ trợ
nhau, thì toàn xã hội sẽ tiến bộ nhanh hơn.
•

Một vài cách thức trong cuộc sống mà người ta làm để cản trở người khác là gì?

•

Khi ai đó làm ảnh hưởng đến tiến độ của người khác thì cũng làm ảnh hưởng tiến độ của
chính mình như thế nào?

•

Cảm giác ra sao khi ai đó cố ngăn không cho bạn tiến bộ?

•

Chuyện này đã từng xảy ra trong cuộc sống của bạn chưa?

Giải thích: Cộng đồng thế giới đã học về tầm quan trọng của việc làm cùng nhau sau cuộc chiến
tranh đau thương và đắt giá, cuộc Chiến tranh TG thứ II.
Hỏi: Em biết gì về ảnh hưởng của Chiến tranh TG thứ II?
Hãy ghi nhận tất cả ý kiến và ghi lại trên bảng nếu quá các em có nhiều ý kiến bình luận. Hãy
thêm bình luận để mở rộng những điều học sinh phải nói cho chính xác.
Giải thích: Chiến tranh đã phá hủy toàn bộ cộng đồng con người và làm tụt sự tiến bộ của nhiều
quốc gia. Nó phá hủy nhiều nơi ở Châu Âu và Châu Á. Sau cuộc chiến, toàn bộ thế giới đã thiệt
hại nặng nề. Nhiều người mất nhà cửa, gia đình và bạn bè yêu thương. Thậm chí ngay cả khi
cuộc chiến đã qua đi, ở khắp nơi vẫn còn người và những đứa trẻ nghèo đói.
Hoạt động: Cây chuyện, “Những chiếc hộp cho Katje.”

(10 phút)

Hãy nói: Tôi sẽ kể cho các em câu chuyện có thật của Katje, một cô gái trẻ sống ở Hà Lan sau
khi chiến tranh kết thúc.
Hãy kể lại hay đọc chuyện ghi ở cuối bài.
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•

Sau khi đọc chuyện xong, hãy hỏi: câu chuyện này có ý nghĩa như thế nào với các em?

Cho học sinh đủ thời gian suy nghĩ. Nếu không ai trả lời được ngay lập tức, hãy tự đếm đến 5
trước khi hỏi:
•

Bên cạnh hai cô gái trẻ viết thư cho nhau, câu chuyện còn nói về điều gì nữa? (Những điều
nhỏ nhặt mà chúng ta làm cho nhau có thể tạo ra một sự khác biệt lớn.)

•

Tại sao chiếc hộp nhỏ của Rosie lại làm lên một sự khác biệt lớn cho những người trong thị
trấn nơi Katje sống? (Katje sẵn sang giúp đỡ người khác và sẵn sang chia sẻ những thứ
Rosie gửi cho cô.)

•

Làm sao em biết là Rosie muốn giúp đỡ những người đang phải chịu đựng? (Cô ấy đã gửi
một vài thứ hữu ích mặc dù đó là những thứ nhỏ bé và thậm chí cô ấy không biết ai sẽ nhận
hộp của cô ấy.)

KẾT LUẬN

(5 phút)

Giải thích: Rất nhiều người muốn giúp người khác sau chiến tranh, nhưng thậm chí hơn thế nữa,
họ muốn đảm bảo bạo lực đã từng xảy ra giữa người dân và chính quyền sẽ không bao giờ tái
diễn nữa.
•

Tuần tới, chúng ta sẽ nói về những điều các lãnh đạo trên thế giới cố gắng làm và đảm bảo
mọi người có thể chung sống trong tự do và an toàn.

•

Tôi sẽ gợi ý nhỏ cho các bạn: nó sẽ về quyền con người. Và sẽ là về một tổ chức quan trọng
có tên là Liên Hợp Quốc. Các em sẽ thích nội dung học này cho mà xem!

•

Đừng quên thông điệp của hôm nay nhé. Những việc nhỏ bé chúng ta làm cho nhau có thể
tạo ra một sự khác biệt lớn.

THỬ THÁCH
Hãy nói: Tôi có hai điều để các bạn thực hiện trong tuần này:
1. Hãy kể cho gia đình và bạn bè về những chiếc hộp của Katje ở Hà Lan, và tại sao lại có hoa
tulip ở thị trấn của Rosie ở Mỹ ngày nay, hơn 70 năm sau.
2. Hãy nghĩ về một việc nhỏ mà em có thể làm cho người khác trong gia đình hay cho bạn bè
hay cho bất kỳ ai em biết – một việc nhỏ mà làm người khác thấy vui hơn, thậm chí vui trong
một khoảnh khắc – vậy hãy làm ngay.
Nhắc các em về lịch học lần tới.
•

Hẹn gặp lại các em. Chắc chắn và mời thêm bạn bè đến cùng học nhé.
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SỔ GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN

Hôm nay tôi cảm thấy thế nào về buổi học?

Lần tới có cần thay đổi gì không?

Điều chỉnh từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách thức tất cả giáo viên có thể hỗ trợ giáo dục quyền con người và
công dân: Khung phát triển năng lực,. Hội đồng Châu Âu, 2008, p. 61.)
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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. (Dếm số tay giơ lên).
• Hãy giơ tay tay nếu em CHƯA nghe bao giờ. (Dếm số tay giơ lên).

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

3. EM CÓ NGHĨ LÀ EM CÓ QUYỀN CON NGƯỜI NÀO KHÔNG?
• Hãy giơ tay nếu em đã nghe. (Dếm số tay giơ lên).
• Hãy giơ tay tay nếu em CHƯA nghe bao giờ. (Dếm 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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NHỮNG CHIẾC HỘP CHO KATJE
Hà Lan là một đất nước nhỏ bé ở Châu Âu nổi tiếng với hoa tulip xinh
đẹp và những chiếc cối xay gió lớn. Nhưng năm 1945 khi kết thúc
Chiến tranh TG II, rất lâu trước khi các em ra đời, đất nước như nằm
trong đống đổ nát và người Hà Lan không có đủ thức ăn hay quần áo
ấm do tất cả những cuộc chiến và sự phá hủy.
Một ngày ngay sau cuộc chiến tranh kết thúc, người đàn ông đưa thư ở
thị trấn của Katje đạp xe thật nhanh, đầy háo hức và hô lớn, “Tôi có
một chiếc hộp cho Katje! Tôi có một chiếc hộp cho Katje gửi từ Mỹ!”
Cô gái 12 tuổi Katje đã choáng váng – cô không biết ai ở Mỹ cả. Cô
vội vàng mở hộp và còn ngạc nhiên hơn khi tìm thấy những kho báu
tuyệt vời: một bánh xà phòng, những chiếc tất ấm và thanh sô cô la!
Lúc đó những thứ này rất hiếm ở Hà Lan.
Nhanh chóng khi chưa kịp đổi ý, Katje đá bẻ thanh sô cô la làm 3
phần, một phần cho mẹ, một phần cho mình và một phần cho người
đàn ông đưa thư. Trong một vài khoảnh khắc cả ba người tận hưởng
hương vị gần như bị lãng quên. Sau đó cô đưa tất cho người đưa
thư vì chân ông ý lạnh và đưa xà phòng cho mẹ.
Katje lục tìm hộp một lần nữa và tìm thấy mảnh giấy nhỏ ghi “Gửi
người bạn Hà lan yêu quý, mình hy vọng những món quá này sẽ làm
cho một ngày của bạn bừng sang. Gửi từ người bạn ở Mỹ, Rosie.”
Katje ngay lập tức viết thư cảm ơn và nói cho Rosie biết cô ấy đã hạnh phúc biết bao khi nhận
món quà. Cô kể là sô cô la rất ngon. Từ lâu rồi ở thị trấn của cô đã không có đường ăn và kẹo
ngọt là một thứ quý giá. Cô ấy kể cho Rosie biết là cô ấy đã tặng lại tất ấm cho người bạn –
người đưa thư vì chân ông ý giá lạnh. Đồng thời, cô ấy đưa xà phòng cho mẹ để dung thay vì
dùng xà phòng tự làm thô ráp.
Trước sự ngạc nhiên và vui vẻ của Katjie, Rosie viết lại và lại gửi thêm một hộp nữa và hỏi về
cuộc sống ở Hà Lan. Và tình bạn tuyệt vời của họ đã bắt đầu qua những lá thư.
Katje đã kể cho Rosie nghe về những thứ mà cô ấy không có và Rosie bắ đầu gửi cho cô ấy
những thứ cô ấy cần vì lúc đó Mỹ không còn khó khăn như Hà Lan nữa. Rosie đã gửi thêm các
hộp nữa cho bạn. Hộp sau lại to hơn hộp trước, gồm nhiều thứ giá trị và hữu ích hơn. Katje luôn
biết ơn và luôn chia sẻ những thứ đó với hàng xóm những người cũng nghèo như cô.
Rosie kể cho các bạn và hàng xóm nghe về Katje và thị trấn của cô ấy, và ngay sau đó những
người này cũng muốn giúp đỡ các gia đình ở Hà Lan và họ bắt đầu gửi các hộp thực phẩm và
quần áo
Katje đã quá vui mừng và toàn thị trấn biết ơn những hộp quà tuyệt vời gửi cho họ trong những
tháng mùa đông lạnh giá khắc nghiệt.
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Khi mùa xuân đến, Katje và hàng xóm đã cố gắng nghĩ cách để cảm tạ
những người bạn hào phóng ở nước Mỹ. Nghèo như họ thì chắc chắn
phải nghĩ ra thứ gì đó mà họ có thể gửi để tỏ lòng biết ơn. Khi họ nhìn
ngắm xung quanh, họ đã dừng lại ở những bông hoa tulip đang nở rộ ở
khắp nơi, với những sắc hoa tươi đẹp đủ màu đỏ, vàng và hồng.
Katje thốt lên, “Đây rồi, chính là nó. Chúng ta sẽ gửi một hộp hoa
tulips”.
Và do vậy, một vài tuần sau, thị trấn của Rosie ở Mỹ đã rất vui báo cho
cô biết cô có một hộp quà từ Hà Lan.
Mọi người cùng vây quanh xem gì trong hộp. Họ đã rất vui khi đó là
mầm hoa tulip. Không chỉ là hoa mà là mầm hoa để họ có thể trồng cho
ra hoa vào vụ mùa xuân tới.
Rosie và bạn bè vui mừng khi nghĩ về những bông hoa tulip tươi đẹp ở
Hà Lan. Họ trồng hoa khắp thành phố và chắc chắn những bông hoa
tulip sẽ trổ bông vào năm tới ở đây, ở kia và khắp mọi nơi!
Nhưng đó chưa phải là kết thúc câu chuyện. Phần hay nhất đó là
những bông hoa tulip vẫn còn nở hoa vào mùa xuân ở thị trấn nhỏ này
ở nước Mỹ năm này qua năm khác. Chúng là sự nhắc nhở về hành
động sẻ chia dù nhỏ của cô gái trẻ đã giúp cả một thị trấn qua được
mùa đông khó khăn ở Hà Lan cách đây nhiều năm.

Hiệu đính và kể lại từ: Fleming, Candace. Boxes for Katje. Melanie Kroupa Books, 2003.
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