Bài 10
Tôi đến trường học!

Colega

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ

QUYỀN CON NGƯỜI

Tôi đến trường
học!

QUYỀN ĐƯỢC HỌC TẬP
Điều 26

QUYỀN ĐƯỢC
GIÁO DỤC

Bạn có quyền được học tập. Bạn nên
có thể học một nghề nào đó hay tiếp
tục học lên cao tới mức bạn có thể.

LỨA TUỔI: 6 – 10 tuổi

Cha mẹ bạn có quyền lựa chọn hình
thức giáo dục cho con cái họ.

NHỮNG ĐIỂM CẦN
GHI CHÚ:
1. Giáo dục làm cho mọi quyền khác đều
trở nên có thể thực hiện được.
2. Mọi trẻ em đều có quyền hưởng giáo
dục.
3. Trẻ em có thể trở thành giáo viên.

Bạn nên học về Liên hợp quốc và cách
để hòa hợp với những người khác và
tôn trọng quyền của họ.

CÔNG ƯỚC VỀ

CÔNG CỤ HỌC TẬP
• Sổ điểm danh
• Nội qui lớp học
• Cây gậy nói
• Poster nhỏ về quyền con người, bao gồm
quyền được hưởng giáo dục
• Bảng phấn hoặc flip chart
• Phấn hay bút marker
• Bút chì
• Bài hát: Đây chúng ta cùng nhau
(Here We Are Together)
• Bức hình về lao động trẻ em từ bài trước
• Malala và câu chuyện của cô ấy
• 6-7 tờ giấy
• Rổ hay hộp đựng giấy

QUYỀN TRẺ EM
Điều 28
Trẻ em có quyền được hưởng học tập.
Nội quy trong trường học nên dược
thực hiện một cách công bằng, với
lòng nhân ái và sự tôn trọng.
Giáo dục tiểu học nên miễn phí và bắt
buộc.
Điều 29
Giáo dục nên chuẩn bị hành trang cho
bạn bước vào đời.

• Quyền Con Người 26, Quyền Trẻ Em 28 và 29

• Bài hát: Chiến đèn bé nhỏ của tôi
(This Little Light of Mine)
• Bộ ảnh về việc làm
• Những kĩ năng dạy học, cắt nhỏ ra trước
khi vào lớp
• Bảng câu hỏi đánh giá học sinh
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CHÀO ĐÓN (5 phút)
Hãy trưng bày những poster nhỏ ở nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy được. Hãy chào đón
các em thật nồng nhiệt bằng tên và xếp các em ngồi thành nửa vòng tròn trước bảng phấn hay
flip chart.
Hoạt động khởi động: Bài hát: Đây chúng ta cùng nhau (Here We Are Together)
Nhạc và đường link ở bài số 9.
ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRƯỚC KHI bắt đầu buổi học này. (5 phút)
Bảng câu hỏi ngắn ghi ở cuối bài cũng chính là câu hỏi sử dụng ở Bài 1. Câu hỏi nhanh và dễ trả
lời. Khi kết thúc buổi học hôm nay, hãy so sánh câu hỏi đầu tiên với câu hỏi ngày hôm nay để
đánh giá các em đã học được bao nhiêu kể từ bài đầu tiên (ngay từ đầu Bài 1). Đưa thông tin này
cho người giám sát của thầy/cô.
Hãy giải thích: Thầy/cô có một vài câu hỏi trước khi chúng ta nói về buổi học ngày hôm nay.
Đừng lo lắng nếu các em không biết câu trả lời.
Cách làm: Sau mỗi câu hỏi, hãy đếm số cho mỗi câu trả lời và ghi số đó vào bảng câu hỏi. Hãy
giữ tờ giấy này ở nơi an toàn để so sánh với câu trả lời trước đó. Sẽ hữu ích nếu có ai đó cùng
làm với em, để đếm và lưu câu trả lời lại.
Tiến hành trả lời bảng hỏi, và hãy nói: Cảm ơn các em đã trả lời câu hỏi một cách vui vẻ. Chúng
ta đã học được nhiều về quyền con người qua những bài học vừa qua của chúng ta.
ÔN TẬP (5 phút)
Hãy cho các em xem một trong những bức ảnh về lao động trẻ em từ bài trước như các bạn nhỏ
làm việc ở mỏ vàng hay các cậu bé làm việc trên cánh đồng.
Hãy hỏi: Có bạn nào nhớ tại sao lao động trẻ em lại là một việc không tốt cho trẻ em? (Trẻ em
không thể đến trường học và họ không có thời gian vui chơi.)
• Khi nào trẻ em có quyền KHÔNG phải làm việc? (Khi công việc nguy hiểm tới sức khỏe của
chúng hay khi khiến chúng không thể đến trường đi học được.)
GIỚI THIỆU (5 phút)
Hãy nói: Chính xác, đúng như vậy. Quan trọng là trẻ em được đến trường đi học. Và hôm nay
chúng ta sẽ học về QUYỀN các em được đến trường đi học và hưởng một sự giáo dục.
Hoạt động: Câu chuyện của cô gái Malala
Hãy nói: Malala đến từ Pakistan, một đất nước giáp Ấn độ. Cô gái chỉ 15 tuổi khi một vài người
cố gắng làm cô bé bị thương chỉ bởi vì cô nói rằng các bé gái nên có quyền đến trường đi học.
Hãy cho các em xem bức ảnh một bé gái đạo Hồi và kể câu chuyện của Malala (cuối chuyện ghi
ở cuối bài).
GỢI Ý CHO THẦY/CÔ: Nếu thầy/cô có thời gian, hãy đọc câu chuyện trước khi lên lớp để
có thể kể lại cho các em chứ không phải đọc cho các em. Như vậy các em sẽ thấy thú vị
hơn.
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Sau khi kể chuyện xong, hãy hỏi: Làm sao em biết giáo dục lại quan trọng với Malala như vậy?
(Cô ấy đã nói với mọi người về giáo dục cho mọi người, đặc biệt là các bé gái.)
•

Làm sao em biết là cô ấy dũng cảm? (Cô ấy đã đến trường chọ ngay cả khi quân đội của kẻ
thù đe doạ giết cô ấy.)

Hãy nói: Thật may mắn, các em có thể đến trường mà không phải lo lắng về quân đội kẻ thù.
Như là ở Pakistan nơi Malala đã sống, có rất nhiều nơi trên thế giới mà một số trẻ em không
được đến trường, đặc biệt là trẻ em gái. Đó là một điều không tốt.
•

Trường học quan trọng đến mức mà những người chắp bút soạn thảo Công ước quyền trẻ
em đã nói các em có QUYỀN đến trường và học tập. Đây được gọi là Quyền được hưởng
một sự GIÁO DỤC.

Hãy cho các em xem poster nhỏ: Quyền được hưởng một sự giáo dục.
Hãy đọc (hay gọi một em học sinh đọc): Điều 28 của Công ước quyền trẻ em (ghi ở mặt sau của
poster nhỏ):
1. Trẻ em có quyền được hưởng sự giáo dục.
2. Quy tắc trong nhà trường nên thực hiện một cách công bằng, có lòng tốt và sự tôn
trọng. (Điều này có nghĩa là các giáo viên nên đối xử với các em một cách công bằng
có lòng tốt và sự tôn trọng. Họ không nên đánh các em hay quát mắng các em hay ích
kỷ hẹp hòi nhằm trừng phạt các em.)
3. Giáo dục tiểu học nên miễn phí và bắt buộc.
Hãy hỏi: Nếu không được giáo dục, cá em có nghĩ là mình sẽ được biết về các quyền của con
người hay về Tuyên bố quốc tế về quyền con người?
Hãy nói: Học những điều mới lạ là một điều vui. Nó giúp các em chuẩn bị hành trang cho tương
lai khi các em lớn lên.
Hãy hỏi: Các em nghĩ ai sẽ là người chăm sóc các em khi các em lớn lên và chuyển ra ngoài ở?
(Hãy chấp nhận mọi câu trả lời.)
Hãy nói: Các em sẽ cần tiền để chăm sóc chính mình. Hãy nói cho thầy/cô biết một vài công việc
mà các em có thể làm để kiểm tiền khi các em lớn lên. (Đừng quên cây gậy nói).
Hoạt đông: Trò chơi vẽ hình đoán chữ (10 phút)
Hãy đưa cho mỗi em một vài mẩu giấy nhỏ - chọn em viết tốt và yêu cầu viết mỗi loại công việc
vào một mẩu giấy đó.
Nếu có bảng phần thì liệt kê những loại hình công việc đó lên bảng. Hãy để cho các em liệt kê
khoảng 5-6 loại công việc khác nhau ví dụ như nông dân hay giáo viên hay y tá.
Hãy nói: Cảm ơn, (tên của em đó). Nào cùng nhau đặt những mẩu giấy đó vào 1 chiếc rổ (hay
hộp).
Hãy chia học sinh ra làm hai nhóm.
• Cử một em của nhóm một lên bảng và lấy một mảnh giấy có ghi nghề nghiệp ở trong rổ. Em
đó phải vẽ một bức hình mô tả công việc đó lên bảng còn các em khác trong nhóm có 2 phút
để đoán đó là nghề gì.
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•

Nếu các em không đoán được, nhóm khác sẽ được quyền đoán. Mỗi câu trả lời đúng ghi
được 1 điểm.

•

Xóa hình vẽ đi và đến lượt nhóm sau.

•

Một em của nhóm 2 lên bảng lấy một mẩu giấy từ rổ. Cứ tiếp tục chơi như vậy cho đến mỗi
nhóm vẽ được 3 loại việc làm.

•

Hãy chúc mừng cả hai đội đã chơi xuất sắc và làm trò chơi rất vui.

Hãy cho các em xem hình ảnh các việc làm ở cuối bài.
Hãy nói: Đây là một vài bức ảnh mô tả một vài công việc. Ai xung phong giơ chúng lên giúp cô để
mọi người cùng nhìn? (Hãy hỏi 3-4 em giơ những bức hình đó lên.)
Hãy hỏi: Các em có nhớ Rupinder, cậu bé phải làm việc chứ khhoong được đến trường đi học?
Có ai nhớ là cậu bé không thể tìm được việc làm khi đi lên thành phố? (Cậu ấy không biết đọc,
viết.)
•

Cậu ấy cần có giáo dục, phải vậy không?

Hãy giải thích: Để làm bất kỳ công việc nào như ghi trên bảng hay trong bức ảnh, CÁC EM cần
có một sự giáo dục tốt, nhiều hơn là chỉ biết đọc và viết.
•

Hãy giơ tay nếu em nghĩ em có thể làm được loại công việc này khi lớn lên.

•

Em có quyền được hưởng giáo dục ở mức nào các em cần. Và các em cũng có trách nhiệm
học tập chăm chỉ và chia sẻ những điều học được của mình cho những người khác.

Hoạt động: Chiến đèn bé nhỏ của tôi (5 phút)
Nhạc và lời ở cuối bài. Thầy/cô cũng có thể sử dụng một bài thơ
Hay sử dụng một bài hát mà mọi người đều đã biết truyền tải thông điệp tương tự.
Hãy nói: Chúng ta sẽ cùng hát một bài vui chia sẻ về những gì chúng ta đã học với gia đình và
cộng đồng. Đó là về chiếc bóng đèn nhỏ. Chúng ta làm gì với một chiếc bóng đèn? (Hãy ghi nhận
mọi câu trả lời.)
Hãy giải thích: Tuyệt vời. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể làm với một chiếc bóng đèn. Chúng ra
dùng nó để chiếu sáng để mọi người có thể nhìn thấy những gì họ đang làm và nơi họ đang đi.
Bóng đèn nhỏ trong bài này tượng trưng cho những gì chúng ta đang học từ đó chúng ta có thể
làm cuộc sống của chúng ta được tốt hơn. Và dĩ nhiên, chúng ta muốn để bóng đèn đó soi rọi
cho cả mọi người.
Hãy cho trẻ đứng thành một hình tròn, trong đó thầy/cô (người hướng dẫn) đứng ở giữa.
Hãy hát vang (hay nói) một bài hát cho bọn trẻ, kèm với cử chỉ hành động.
Chiếc bóng đèn nhỏ này của tôi
Tôi sẽ để nó chiếu sáng!
Chiếc bóng đèn nhỏ này của tôi,
Tôi sẽ để nó chiếu sáng!
Chiếc bóng đèn nhỏ này của tôi,
Tôi sẽ để nó chiếu sáng!

(chỉ vào chính mình)
(xòe cả hai bàn tay)
(chỉ vào chính mình)
(xòe cả hai bàn tay)
(chỉ vào chính mình)
(xòe cả hai bàn tay)
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Để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng!
(hãy vẫy tay và các ngón tay trước và sau)
Hãy giải thích: Chiếc bóng đèn nhỏ này của tôi – có nghĩa là những thứ tôi đang học được.
Tôi sẽ để nó chiếu sáng
– nghĩa là tôi sẽ chia sẻ với mọi người.
Hãy hát (hay nói) lại một lần nữa, từng dòng một, để trẻ hát lại cho nghe kèm hành động, từng
dòng từng dòng. Ở cuối bài có thêm vài khổ của bài hát nữa.
PHÁT TRIỂN (15 phút)
Hãy hỏi: Các em làm thế nào để những thứ các em đã học về Quyền con người được chiếu sáng
trong gia đình và cộng đồng mình? (Bằng cách chia sẻ những gì các em đã học ở mọi nơi với mọi
người.)
Hãy giải thích: Tất cả các em đã biết làm sao để làm được nhiều thứ. Khi các em học thứ gì mới,
hay đã biết làm việc gì đó như thế nào, các em có thể dạy lại cho gia đình và bạn bè.
•

Ngay bây giờ chúng ta sẽ để cho những bóng đèn của chúng ta chiếu sáng. Chúng ta sẽ
thực hành làm một giáo viên.

Chia học sinh ra làm các nhóm gồm 3-4 người, người trong nhóm khác so với những hoạt động
trước.
Hoạt động: Những kĩ năng dạy học
Đưa cho mỗi nhóm một bộ kĩ năng ghi ở cuối bài này.
Hãy nói: Các em có 3 phút để thảo luận và quyết định các em sẽ dạy điều này như thế nào cho
người khác hay cho em gái em trai của mình – người không biết làm điều này. Sau đó, chúng ta
sẽ có “màn trình diễn” và thay phiên nhau “dạy học”.
Hãy cho phép các em thực tập dạy nhanh cho nhau.
•

Hết 3 phút, hãy để mỗi nhóm bước lên trên và có 2-3 phút dạy kĩ năng cho cả lớp, sử dụng
cả ngôn ngữ và cử chỉ.

•

Hãy đảm bảo sao cho mỗi nhóm đều nhận được các tràng vỗ tay. Hãy cảm ơn các em đã
làm tốt.

KẾT LUẬN (5 phút)
Hãy giải thích: Khi các em học những điều mới ở trường hay câu lạc bộ, và sau đó chia sẻ chúng
với người khác, và các em trở thành một giáo viên về quyền con người trong gia đình và cộng
đồng mình.
Hãy hỏi: Các em có nghĩ mình có thể là một giáo viên chỉ bằng cách mình trở thành một tấm
gương không?
Hãy cho các em xem lại ảnh Malala.
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Hãy nói: Đây là điều mà lãnh đạo của Liên hiệp quốc đã nói về Malala: “[Cô ấy] là một người vận
động (hay quán quân) dũng cảm và nhẹ nhàng của nền hòa bình người đã trở thành một giáo
viên toàn cầu chỉ thông qua hành động đơn giản là đến trường đi học.”
•

Điều này có nghĩa là chỉ bằng cách đến trường đi học, cô ấy đã là một người giáo viên của
mọi người trên thế giới, dạy cho rằng đến trường đi học là việc quan trọng.

•

Và đó là cách các em để đèn của mình chiếu sáng, khi các em đến trường đi học và học
những điều mới và chia sẻ với gia đình và bạn bè mình.

•

Nào cùng hát “bóng đèn bé nhỏ này của tôi” một lần nữa trước khi chúng ta rời lớp. (Hãy hát
bài hát.)

THỬ THÁCH
Hãy nói: Tuần này, hãy để đèn của các em chiếu sáng bằng ba việc sau:
1. Dạy bài hát này cho gia đình và bạn bè.
2. Cố gắng học một điều mới và có thể chia sẻ nó với lớp vào lần sau chúng ta gặp lại.
3. Hãy mời bạn bè đến và tham gia cùng chúng ta. Rất mong sớm gặp lại các em!
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GHI CHÚ CỦA THẦY/CÔ
Tôi nghĩ gì về buổi học hôm nay?

Lần tới tôi sẽ hay nên thay đổi gì?

Điều chỉnh từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách thức các giáo viên 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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MALALA YOUSAFZAI

Pakistan là một đất nước xinh đẹp
nhưng hơn một nửa các bé gái
không được đến trường trong khi
hầu hết bé trai lại được. Nhưng
Malala đã rất may mắn vì cha cô
bé phụ trách một trường học lớn
và ông ấy đã nghĩ là các bé gái
cũng nên đến trường đi học. Vì
thế Malala hàng ngày đều đến
trường học và cô rất vui mừng.
Sau đó ở nước cô nổ ra một cuộc
chiến tranh và những người lính từ phe kẻ thù được gọi là Taliban. Khi họ đến
thành phố của cô, họ nói là các bé gái không thể đến trường học, nhưng Malala
và bạn bè cô đã không tuân lệnh. Chúng yêu trường học và vẫn cứ tiếp tục đến
trường. Vì vậy, quân Taliban đã hăm dọa giết chết cô nhưng không ai nghĩ họ
thực sự sẽ giết một cô bé.
Một hôm khi Malala 15 tuổi, cô đang trên xe buýt cùng bạn bè từ nhà đến trường,
khi một người đàn ông bịt mặt cầm súng chặn xe buýt và lên xe và hét lớn, “ai là
Malala?”, sau đó ông ta bắn và đánh vào đầu Malala trước khi bỏ chạy.
Malala gần như đã chết. Mọi người xung quanh đều choáng váng và tức giận.
Chính phủ Pakistan đã ban hành một luật mới gọi là Quyền được giáo dục bắt
buộc và miễn phí. Bắt buộc nghĩa là một việc gì đó mà các em phải làm. Vì vậy,
luật mới này nghĩa là trường học miễn phí và các em phải đi học. Đó thực sự là
tuyệt vời.
Malala đã sống sót sau cuộc tấn công đó, và ngày nay cô đã đi diễn thuyết trên
khắp thế giới để vận động cho giáo dục, đặc biệt cho trẻ em gái. Cô hiện cũng
đang là sinh viên ở một trong những trường đại học tốt nhất trên thế giới, Trường
ĐH Oxford ở Anh.
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Quyền được hưởng
m ột

SỰ GIÁO DỤC

QUYỀN CON NGƯỜI 26
QUYỀN TRẺ EM 28 và 29
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CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM

Điều 28

1. Mọi trẻ em đều có quyền được hưởng một sự
giáo dục.
2. Quy tắc trong nhà trường nên được thực hiện
một cách công bằng, với lòng tốt và sự tôn
trọng. (Điều này có nghĩa là các giáo viên nên đối
xử với các em một cách công bằng, chứ không
khắt khe hẹp hòi hay chế giễu các em. Giáo viên
không nên trừng phạt các em bằng cách đánh.)
3. Giáo dục tiểu học nên miễn phí và bắt buộc.
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Chiến đèn bé nhỏ của tôi
This Little Light of Mine

Chiếc bóng đèn nhỏ này của tôi - Tôi sẽ để nó chiếu sáng!
Chiếc bóng đèn nhỏ này của tôi - Tôi sẽ để nó chiếu sáng!
Chiếc bóng đèn nhỏ này của tôi. - Tôi sẽ để nó chiếu sáng!
Để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng!
Mọi nơi tôi đến - tôi sẽ để nó tỏa sáng!
Mọi nơi tôi đến - tôi sẽ để nó tỏa sáng!
Mọi nơi tôi đến - tôi sẽ để nó tỏa sáng!
Để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng!
Chiếc bóng đèn nhỏ này của tôi - Tôi sẽ để nó chiếu sáng!
Chiếc bóng đèn nhỏ này của tôi - Tôi sẽ để nó chiếu sáng!
Chiếc bóng đèn nhỏ này của tôi. - Tôi sẽ để nó chiếu sáng!
Để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng!
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Để nghe nhạc:
https://www.youtube.com/watch?v=NWqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpy
DMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3

HÌNH ẢNH VỀ CHUYÊN NGHIỆP

BÁC SỸ THÚ Y
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NÔNG DÂN

177

PHI CÔNG

178

GIÁO VIÊN

179

CÔNG NHÂN XÂY DỰNG

180

PHI HÀNH GIA

181

LÁI XE TAXI

182

DƯỢC SĨ HAY NGƯỜI BÀO CHẾ THUỐC

183

NHỮNG KĨ NĂNG DẠY HỌC

Làm cách nào trồng một cái hạt và chăm cho nó
lớn.
Làm thế nào để gấp cái máy bay giấy.
Làm thế nào để giúp một người mù.
Làm thế nào rửa và lau khô xoong nồi.
Làm thế nào để làm bánh mỳ sandwich.
Làm thế nào để chuẩn bị giường ngủ.
Làm thế nào để nhổ cỏ trong vườn.
Làm thế nào để quét sàn nhà.
Làm thế nào để chăm sóc các em nhỏ.
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BẢNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH 2

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 giữ Bảng hỏi đánh giá học sinh 2 cùng với tài liệu hướng dẫn này để so sánh với
Bảng đánh giá học sinh 1 hồi đầu khóa học.
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