Bài 8
Quyền được là chính mình

Colega

QUYỀN ĐƯỢC

Tuyên ngôn Quốc tế về

Quyền con người

LÀ CHÍNH MÌNH

QUYỀN ĐƯỢC CHẤP NHẬN LÀ MỘT
CON NGƯỜI

ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ MỘT
CON NGƯỜI TRƯỚC PHÁP
LUẬT

Điều 6
Mọi người đều có quyền được công
nhận là thế nhân trước pháp luật ở tất cả
mọi nơi.
LƯỢC GIẢN

LỨA TUỔI: 11 - 16
Bạn có quyền được công nhận là một
con người trước pháp luật ở tất cả mọi
nơi.

NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ
1. Mỗi người có quyền được
đăng ký khai sinh hợp pháp.
2. Mỗi người có quyền có tên và quốc tịch.
3. Mọi người đều có quyền được công
nhận là một con người trước pháp luật.

Công ước về

Quyền trẻ em
QUYỀN ĐƯỢC CÓ TÊN
VÀ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI SINH

CÔNG CỤ DẠY HỌC
• Sổ điểm danh
• Nội quy lớp học
• Cây gậy nói
• Bảng phấn hay tờ giấy to
• Bài hát: Chiếc đèn này của tôi (Xem lại
Bài 5)
• 2 bức ảnh trẻ con
• Các dải chữ cho hoạt động ảnh
• Giấy khai sinh
• Tờ mẫu GIẤY ĐĂNG KÝ KHAI SINH, mỗi
em có 1 bản.
• Bút chì cho học sinh
• Giấy cho học sinh
• Dải chữ cho UDHR Điều 6
• Tờ poster nhỏ, bao gồm Điều 6, được
thừa nhận là một con người
• Ảnh, chú voi Horton
• Câu trích dẫn, “Một người vẫn là một
người dù cho người đó có nhỏ bé thế
nào.”

Điều 7
Bạn có quyền được đăng ký khai sinh
hợp pháp
QUYỀN ĐƯỢC CÓ QUỐC TỊCH
VÀ GIA ĐÌNH
Điều 8
Chính phủ nên tôn trọng quyền của bạn
có được tên, quốc tịch và gia đình.
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CHÀO ĐÓN các em vào lớp. Đảm bảo trưng bày các tờ poster nhỏ từ bài trước xung quanh
phòng để các em dễ nhìn.
Bài hát: Ngọn đèn nhỏ này của tôi. Hãy hát với sự nhiệt tình (Nếu cần thì tìm nhạc ở bài 5. Để
nghe bài hát, nhấp vào đường dẫn này https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE.)
ÔN TẬP (10 phút)
Nói: Tôi hy vọng các em đã bận rộn làm những điều tốt đẹp và đặc biệt là đã để cho ngọn đèn
của các em chiếu sáng!
Hỏi: Có ai muốn chia sẻ cách các em để ngọn đèn của mình chiếu sang trong tuần qua hay
không? (Chấp nhận mọi câu trả lời.)
Chỉ vào những tờ poster nhỏ: Hãy nhìn vào tất cả quyền con người mà chúng ta đã học qua! Quả
thật là một thành tích!
Hỏi: Lần trước chúng ta đã nói về quyền tự do biểu đạt. Chúng ta có quyền nói ra điều chúng ta
nghĩ. Nhưng khi nào chúng ta KHÔNG được phép nói bất kì điều gì ta muốn? (Khi nó làm tổn
thương danh dự của người khác hay nếu nó không đúng sự thật hay nếu làm tổn thương cảm
giác của người khác.)
•

Các em nhớ gì về câu chuyện của Malala) (ôn lại nếu cần)

•

Người không muốn cô ấy biểu đạt cảm giác đã làm gì để ngăn cô ấy?

•

Tại sao họ không thành công?

•

Ai có thể nói cho chúng ta biết “những năng lực tiềm năng” nghĩa là gì? (Là khả năng của bạn
có thể chăm sóc chính mình sẽ tăng dần lên khi ta trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm
trong việc ra quyết định đúng đắn.)

GIỚI THIỆU (10 phút)
Trước khi vào lớp, hãy lựa chọn một bức ảnh những đứa trẻ trong tài liệu ở cuối bài. (“Đây là
ai?”)
Hỏi: Em đã từng băn khoăn sẽ ra sao nếu em không có tên hay chứng minh thư nhân dân?
Hãy cho cả lớp xem bức ảnh và chỉ vào một đứa trẻ trong ảnh, nhưng đừng nói bức ảnh được
chụp khi nào và ở đâu.
Hỏi: Em có thể nói gì về đứa trẻ này?
•

Cô bé/cậu bé là ai? Bạn nghĩ em bé sống ở đâu?

•

Em bé đang làm gì?

•

Em bé có thể giống em như thế nào?
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•

Em bé khác em như thế nào?

Cho học sinh thảo luận về bức ảnh.
Hoạt động: Tìm người mất tích
Hỏi: Bạn cần loại thông tin gì nếu bạn được yêu cầu đi tìm một đứa trẻ để chúng ta có thể nói
chuyện hay viết cho cô bé hay cậu bé?
Hãy cho phép các em trong lớp tự do phát biểu ý kiến. Ghi chúng lên trên bảng hay flipchart, mỗi
gợi ý ghi tóm tắt lại bằng chỉ một hoặc hai từ, như TÊN, QUỐC GIA, …(Nếu thầy cô không có
bảng phấn, hãy sử dụng dải chữ ở cuối bài.)
Nếu các em cần sự trợ giúp, hãy hướng dẫn chúng như sau:
•

TÊN của em bé

•

NƠI em bé sống. Giúp học sinh ghi cụ thể nơi sống của em bé.
Hỏi: Biết tên nước nơi em bé sống đã đủ thong tin cho chúng ta tìm ra em chưa?
Ngoài tên nước chúng ta còn cần thêm thông tin gì nữa? (Thành phố, thị trấn hay làng)

•

Ảnh này chụp KHI NÀO
Hỏi: Nếu bức ảnh này cách đây vài năm – liệu em bé trông vẫn thế
Nếu chúng ta biết khi em bé được sinh ra, chúng ta có thể biết hiện em bé bao nhiêu tuổi.

•

GIỚI TÍNH của em bé là gì
Hỏi: Các em nghĩ việc biết giới tính của em bé có ích lợi gì không – có cần phải nói với ai đó
là chúng ta đang tìm một bé trai hay bé gái?

•

Cha mẹ em bé là AI
Hỏi: có cần phải biết ai là cha mẹ của em bé là ai và tên họ là gì?

Giải thích (trong khi lấy dãy chữ hay ghi lên trên bảng):
HỌ TÊ

(lấy dải chữ.) Từ những điều chúng ta vừa nói để tìm kiếm ai đó hay để xác định
họ là một người khác với người khác trên thế giới, chúng ta cần biết tên họ.

NGÀY SINH

(lấy dải chữ.) Họ bao nhiêu tuổi hay ngày tháng năm sinh.

NƠI SỐNG

(lấy dải chữ.) Nơi sinh sống – làng hay thị trấn hay thành phố hay quốc gia.

GIỚI TÍNH

(lấy dải chữ.) Nam hay nữ.

CHA/MẸ

(lấy dải chữ.) Có thể tên cha mẹ

Hãy chia sẻ thông tin liên quan đến bức hình. Nơi và khi nào chụp bức hình đó.
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TƯ DUY (20 phút)
Hỏi: Nếu ai đó cố tìm BẠN, loại thông tin gì họ cần? (chính là những thông tin mà chúng ta vừa nói
đến).
•

Điều gì phân biệt bạn khác với những người khác trên thế giới?
(Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, họ tên cha hoặc mẹ.)

Nói: Không ai khác trên thế giới có thể có thông tin giống hệt bạn. Bạn là độc nhất!
Hỏi: Ai đó có thể tìm kiếm những thông tin này ở đâu? (Chấp nhận tất cả câu trả lời.)
Giải thích: Tôi sẽ cho các em biết chuyện gì đã xảy ra. Ở hầu hết các nước, khi một đứa trẻ sinh ra,
thông tin được viết và lưu giữ trong văn phòng chính phủ - bao gồm họ tên đứa trẻ, họ tên cha mẹ và
tất cả những thông tin mà chúng ta vừa nói đến.
Chỉ vào những dải chữ.
Nói: Khi bạn được sinh ra, cha mẹ bạn hay bác sĩ hay y tá có thể điền vào một MẪU ĐĂN KÝ, và mẫu
đăng ký này được gửi tới văn phòng chính quyền.
Hãy cho các em xem mẫu GIẤY ĐĂNG KÝ KHAI SINH.
Giải thích: Người trong văn phòng chính quyền trao cho cha mẹ một tờ GIẤY KHAI SINH của em bé.
Cho các em xem mẫu GIẤY KHAI SINH.
Giải thích: Hầu hết mọi quốc gia yêu cầu đăng kí khai sinh cho mọi đứa trẻ. Nhiều khả năng là bạn đã
được đăng kí khai sinh.
•

Có hai giấy tờ quan trọng. Một bản trao cho cha mẹ và bản còn lại lưu giữ ở văn phòng chính
quyền.

Hỏi: Sự khác biệt là gì? (Một bản có nhiều thông tin hơn bản kia. Một bản cha mẹ giữ còn bản kia giữ
tại văn phòng chính quyền.)
Hoạt động: Một mẫu ĐĂNG KÍ KHAI SINH
Nhờ hai bạn học sinh phát bút chì và mẫu tờ ĐĂNG KÝ KHAI SINH cho các bạn trong lớp.
Giải thích: Đây là mẫu tờ ĐĂNG KÍ KHAI SINH.
•

Tôi muốn các em điền thông tin về chính mình và cha mẹ, điền nhiều nhất có thể.

•

Khi điền xong, giữ tờ của mình, tôi sẽ đi thu lại. Hôm nay trước khi các em về nhà, cô thầy sẽ trả
lại. (Nhờ một em học sinh thu lại và đưa cho thầy cô.)

GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Nếu có những học sinh không biết đọc hay viết, nhờ ai đó ngồi
cạnh giúp bạn đó. Em có thể đọc thông tin cho bạn mình để mọi người ai cũng có mẫu đầy
đủ thông tin mang về nhà sau buổi học. Nếu không có đủ học sinh trợ giúp lẫn nhau, thầy
cô có thể hỗ trợ điền thông tin cho các em.
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Giải thích: Không quan trọng chính xác tờ giấy trong thế nào, mẫu đăng kí vẫn được điền đầy đủ
hoặc lưu trong văn phòng chính quyền nơi bạn sinh ra. Khi đăng kí giấy khai sinh, ít nhất ba
thông tin cần có như sau:

1. Họ tên và được lưu trong văn phòng chính quyền.
2. Bạn được thừa nhận là một người được sinh ra ở đất nước của bạn.
-

Điều này có nghĩa là bạn có một quốc tịch. (viết tên quốc tịch lên bảng).

-

Quốc tịch của một người là đất nước nơi bạn là công dân. Thường là quốc gia nơi bạn
được sinh ra.

3. Dù bạn ở đâu, bạn cũng được công nhận là một con người trước pháp luật.
Hoạt động: Ghi nhớ Điều 6
Hãy trưng bày poster nhỏ cho Điều 6 của UDHR.
Hỏi: Ai muốn đọc cho cả lớp nghe Điều 6 nói gì về quyền mà chúng ta vừa mới học?
Dù ở bất cứ nơi đầu bạn có quyền được công nhận là một con người theo pháp luật.
Giải thích: “Được công nhận” nghĩa là bạn nên được chấp nhận là một con người ở bất cứ nơi
đâu.
Dùng dải chữ ở cuối bài này, xếp chúng lên sàn nhà có trật tự. Học sinh nên đứng hay ngồi để có
thể đọc được chữ ghi trên dải chữ.
Nếu thầy cô có bảng phấn, hãy viết câu lên bảng thay vì dùng dải chữ. Viết câu liên tục không
ngắt quãng, nhưng dùng những chỗ ngắt quãng để ám chỉ những cụm từ sẽ được tẩy xóa đi.
BẠN CÓ /
QUYỀN / ĐƯỢC CHẤP NHẬN / Ở MỌI NƠI /
LÀ MỘT CON NGƯỜI / TRƯỚC / PHÁP LUẬT
Hãy cùng nhau đọc điều khoản thêm 2 hay 3 lần nữa.
Hãy xóa một trong các từ hay loại bỏ một trong các dải chữ.
Cùng nhau đọc lại điều một lần nữa, điền những từ còn thiếu.
Gọi một vài học sinh lên đọc từng câu một, và điền những từ thiếu.
Loại bỏ dải chữ khác hay xóa một phần khác, và lặp lại câu đó lần nữa, trước tiên là tất cả mọi
người cùng đọc và sau đó là một vài học sinh đọc (câu khác câu trước.)
Lặp lại quá trình này cho đến khi xóa hết tất cả các từ hay tất cả các dải chữ lấy khỏi sàn nhà và
tất cả mọi người cùng nhau lặp lại điều này mà không đọc rời từng chữ nữa.
Hãy yêu cầu các nhóm gồm 3-4 người lên trước lớp và cùng đọc điều này.
Nói: Thật tuyệt – các em làm rất tốt!
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LỰA CHỌN: Nếu dùng dải chữ, thầy cô có thể kết thúc hoạt động bằng cách đặt lại chúng
vào vị trí cũ.
Nói: Nào giờ chúng ta cùng nhau đặt Điều 6 lại vị trí cũ!
Truyền từng dải chữ cho một em học sinh khác, không theo thứ tự. (Nếu thầy cô có đủ học
sinh, hãy hỏi ai đó mà lần trước chưa có cơ hội đứng lên.)
Giải thích: Hãy sắp xếp chúng theo đúng thứ tự để tất cả mọi người đều có thể xem được
điều này.
Khi học sinh đã sắp xếp xong. Nào chúng ta cùng nhau đọc điều này lần cuối nhé.
Hoạt động: Hãy viết Điều 6, UDHR
Hãy nhờ hai em học sinh phát bút chì và giấy cho mọi người.
Giải thích: để giúp chúng ta ghi nhớ điều này, mỗi chúng ta sẽ viết những từ chính. Tôi sẽ cho
các em biết các từ và các em sẽ viết chúng xuống.
Nói: Nếu bạn cần đánh vấn từ nào, hãy giơ tay, tôi sẽ giúp
Bạn – quyền – được chấp nhận – mọi nơi – con người – pháp luật
Hãy đọc các từ một cách chậm chạp, cho học sinh đủ thời gian viết từng từ trước khi đọc một từ
mới. Khi viết xong, đọc cả câu lên, điền những từ còn thiếu.
Nói: Tốt lắm! Điều này giúp chúng ta nhớ được Điều 6.
KẾT LUẬN (5 phút)
Hỏi: Có ai biết câu chuyện tên là “Horton Nghe thấy Người Who” là về gì không?
Cho các em ảnh của Horton và một người Who ở cuối bài này.
Nói: đây là một câu chuyện về một chú voi có trái tim nhân hậu, sống trong rừng rậm. Một hôm
chú nghe thấy một tiếng nói nhỏ đang gọi chú từ trong một đám cây nhỏ. Hóa ra đó là cả một
ngôi làng của những người tí hon tên là Who sống trong đám bụi nhỏ đó. Không con vật nào
nghe được tiếng này, nên chúng chế giễu Horton và cố phá đám bụi đó. Nhưng Horton đã bảo
vệ những người tí hon này cho đến khi cuối cùng họ đã cố gắng tạo ra được một tiếng ồn đủ lớn
với sự giúp đỡ của một người Who bé nhỏ nhất trong thành phố Who. Và đó là khi rất cả con vật
trong khu rừng có thể nghe thấy tiếng họ nói.
Hãy cho các em xem câu nói. Đây là điều Horton đã nói với những người bé nhỏ.
Đừng từ bỏ.
Tôi tin vào tất cả các bạn.
Một người là một người.
Bất kể người đó có bé nhỏ.
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Hỏi: Tại sao lại quan trọng phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều có quyền được công nhận là một con
người bất kể chúng ta cao lớn hay nhỏ bé? (hãy để học sinh chia sẻ quan điểm.)
Hãy hỏi một vài hay tất cả những câu hỏi sau, gọi tên từng em trả lời:

•

Andrea, tờ đăng kí khai sinh gồm những thêng tin gì? (họ tên, nơi sinh, ngày sinh, giới tính, học tên
cha hoặc mẹ…)

•

Nelson, khi cần tìm một bản sao của tờ đăng kí khai sinh thì tìm ở đâu? (một văn phòng chính
quyền.)

•

Marissa, tại sao cần có họ tên và thông tin về khai sinh lưu ở văn phòng chính quyền? (nó nói lên
bạn là ai.)

•

Beth, em nhận một tờ giấy khai sinh ở đâu? (nhân viên ở văn phòng chính quyền trao cho cha mẹ
tờ giấy khai sinh sau khi họ điền vào mẫu đăng kí khai sinh.)

•

Amir, tại sao cần có giấy khai sinh? Khi nào em cần sử dụng tờ giấy khai sinh? (khi em bắt đầu đi
học lần đầu hay muốn bầu cử khi lớn lên hay khi cần lấy bằng lái xe)

Nếu bạn nào không trả lời được thì nhờ các em khác giúp trả lời.
Nói: tới lần sau chúng ta gặp lại, hãy cùng nhau cố đối xử với mọi người như họ là một người quan
trọng, bất kể họ bé nhỏ đến đâu.
THỬ THÁCH
Giải thích: Nào trong tuần này chúng ta cùng làm ba việc:

1. Chia sẻ thông tin trên tờ đăng ký khai sinh với ai đó trong gia đình.
2. Hỏi cha mẹ nếu đã đăng kí khai sinh cho mình rồi hay chưa
3. Hoàn thành những thông tin mà các em chưa biết, hãy hỏi ai đó trong gia đình cho thông tin.
Nói: Nếu các em không có thông tin, trong bài tới chúng ta sẽ nói xem nơi nào chúng ta có thể để để
tìm kiếm thông tin, đặc biệt nếu các em nhắc cô.thầy.

Trả lại mẫu Đăng kí khai sinh cho các em mang về. Nếu đó là một lớp lớn, chia đôi tập mẫu
đó, nhờ hai bạn học sinh phát cho các em ở cửa ra về và gọi tên các em để đưa đúng
người đúng mẫu.
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GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN

Tôi thấy buổi học hôm nay thế nào?

Lần tới chúng ta sẽ làm gì khác?

(Hiệu đính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách thức tất cả các giáo viên có thể hỗ trợ giáo dục quyền con người và
công dân: Một khung phát triển năng lực. Hội đồng châu âu, 2008, p. 61.)
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ẢNH: đây là ai?

Jakarta, Indonesia
1998
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ẢNH: đây là ai?

Phnom Penh, Cambodia
2001
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Họ tên của bạn
Ngày tháng năm
sinh
Nơi sinh
Họ tên mẹ
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Họ tên cha
ĐIỀU 6

Bạn có
Quyền
Được chấp
nhận
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Khắp mọi nơi
Là một con
người
Trước
Pháp luật.
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Bạn có quyền
được
công nhận là một
con người trước
pháp
luật dù ở bất
cứ nơi đâu
Điều 6
TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
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GIẤY KHAI SINH

Giấy Khai Sinh
Họ Tên: _________________________________
Ngày tháng năm sinh: ____________________
Nơi sinh: ________________________________
Họ tên mẹ: ______________________________
Họ tên cha: ______________________________
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MẪU ĐĂNG KÝ KHIA SINH
Trẻ

Mẹ

1. Họ tên

2. Thời gian sinh

3. Giới
tính

4. Ngày tháng năm
sinh

5. Nơi sinh (thị trấn, thành phố, làng)

6. Quận, huyện, tỉnh/quốc
gia

7. Họ tên pháp lý hiện nay của mẹ

8. Ngày tháng năm sinh

9. Họ tên mẹ trước kết hôn
10. Nơi sinh của mẹ
Cha

11. Họ tên pháp lý hiện nay của cha

12. Ngày tháng năm sinh

13. Nơi sinh của cha
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7. Họ tên pháp lý hiện nay của mẹ

8. Ngày tháng năm sinh

9. Họ tên mẹ trước kết hôn
10. Nơi sinh của mẹ
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13. Nơi sinh của cha
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QUYỀN ĐƯỢC

CÔNG NHẬN LÀ MỘT CON
NGƯỜI TRƯỚC PHÁP LUẬT
UDHR 6

125

Horton nghe thấy người Who!
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“ Một người là
một con người
bất kể người đó

nhỏ bé. ”

Dr. Seuss
Seuss, Dr. Horton Hears a Who! New York: Random House, 1954.
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