Colega

Bài số 3
Tôi sẽ đồng hành với bạn
TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ

Đây có phải là phân
biệt đối xử không?

QUYỀN CON NGƯỜI

BẢO VỆ CHỐNG LẠI SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

BẢO VỆ CHỐNG SỰ
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Điều 2
Ai cũng được hưởng những quyền tự do
ghi trong bản Tuyên Ngôn này không phân
biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng
tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo,
chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân
tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ
thân trạng nào khác.

LỨA TUỔI: 6 – 10 tuổi
CÁC ĐIỂM GHI NHỚ
1. Trẻ em sẽ nhận biết được sự phân biệt đối
xử mà người khuyết tật hoặc người có sự
khác biệt đang gặp phải.
2. Nếu một ai đó khuyết tật, họ có quyền
được chăm sóc và giáo dục đặc biệt để
giúp họ phát triển và sống một cuộc sống
trọn vẹn.
3. Chúng ta nên tìm các cách giúp người khác
tránh sự phân biệt đối xử.

LƯỢC GIẢN

Bạn có tất cả các quyền con người này bất
kể chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ,
tôn giáo, quan điểm, hoàn cảnh gia đình, địa
vị kinh tế xã hội, nơi sinh và quốc tịch.

CÔNG CỤ DẠY HỌC
• Cây gậy nói
• Sổ điểm danh & nội quy lớp học
• Bài hát: Đây chúng ta cùng nhau
(Here We Are Together)
• Bài hát: Tôi Sẽ Đi Bộ Với Bạn
(I’ll Walk with You)
• Poster từ Bài 2: Tự do và An toàn
• Bảng phấn hoặc hoặc bảng flipchart
• Phấn hoặc bút viết bảng flipchart
• JoZy, ảnh lấy từ bài trước
• Truyện: Cậu bé có hai mắt
• Dãy chữ về khuyết tật thể chất chuẩn bị từ
trước, mỗi trẻ có 1 dãy chữ.
• Vật nhỏ hoặc màu cam (ví dụ một cục đá hay
dép xăng đan), mỗi trẻ một cái.
• Sân chướng ngại vật sắp sẵn từ trước (sử
dụng những chiếc ghế hay băng dính dán
lên sàn nhà giả tưởng là “những bước
tường ngăn”)
• Quyền Con Người 2, Quyền Trẻ Em 2 Và 23
• Poster: Bảo vệ chống lại phân biệt đối xử

CÔNG ƯỚC VỀ

QUYỀN TRẺ EM
BẢO VỆ CHỐNG LẠI SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
Điều 2
Bạn không nên bị sự phân biệt đối xử vì
bất cứ lí do gì, gồm chủng tộc, màu da,
giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm,
nguồn gốc hay địa vị kinh tế, khuyết tật,
nơi sinh hay bất cứ đặc điểm nào khác
của bạn hay cha mẹ bạn hay người giám
hộ của bạn.
Điều 23
Nếu bạn khuyết tật, bạn nên có sự chăm sóc
đặc biệt, hỗ trợ và giáo dục đặc biệt để bạn
có thể có cuộc sống đủ đầy và tự lập và
tham gia vào cộng đồng phù hợp nhất cho
khả năng của bạn.
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CHÀO ĐÓN (5 phút)
Chào đón từng em vào lớp và chỉ chỗ ngồi cho chúng.
Cho các em thấy nội quy lớp học và poster nhỏ từ bài trước (về Tự do và An toàn) – để ở nơi các
em dễ nhìn thấy.
Hoạt động khởi động và Bài hát: - Ở đây chúng ta cùng (Here We Are Together).
Lời bài hát cuối bài.
ÔN TẬP BÀI TRƯỚC

(5 phút)

Cho các em xem bức ảnh chuột túi con (JoZy)
Hãy hỏi: Có ai nhớ về con chuột túi con của chúng ta không nhỉ?
•
•
•
•
•
•

Tên của cô bé là gì? (JoZy)
Cô bé đã muốn gì? (Cô bé muốn một cô gái nhỏ mặt tàn nhang, mắt xanh, tóc đỏ)
Cô bé nghĩ con vật nuôi của cô ấy cần gì? (Thức ăn và nước uống và tình yêu thương và chỗ
để ngủ.)
Các em có cần những thứ này không?
JoZy đã giúp chúng ta học được điều gì? (Cô ấy đã giúp chúng ta học về những quyền con
người của chúng ta.)
Các em có nhớ tên của tài liệu quan trọng nói về quyền con người không? (Tuyên ngôn Quốc
tế về Quyền con người.)

MỞ ĐẦU
Hãy giải thích: Hôm nay chúng ta sẽ nói về một quyền khác của chúng ta là quyền cho những
người có nhu cầu đặc biệt. Cô/thầy sẽ kể cho các em một câu chuyện từ xa xưa và ở nơi xa
chúng ta.
Hoạt động: Cậu bé có hai mắt
(10 phút)
Gọi các em đến ngồi quanh cô giáo/thầy giáo. Đọc hay kể câu chuyện và cho các em xem tranh
ảnh trong câu chuyện.
Hãy hỏi: Các em nghĩ gì nếu như có hai mắt sống trên một hành tinh toàn người có một mắt?
•

Các em sẽ được/bị đối xử khác biệt ra sao? Nếu các em sống ở đâu đó khác trên hành tinh
trái đất của chúng ta – mọi người ở đây nói một ngôn ngữ khác mà họ không thể hiểu được
em nói gì?

•
•
•
•
•

Điều đó có công bằng không?
Các em muốn được đối xử như thế nào nếu các em “khác biệt”?
Và điều gì sẽ xảy ra nếu các em chỉ có một chân?
Và điều gì sẽ xảy ra nếu các em mù?
Các em sẽ có thể làm được mọi thứ như người khác không?

Hãy nói: Nào chúng ta hãy cùng chơi 1 trò chơi.
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Hoạt động: Mania cam
(15 phút)
Chuẩn bị trước:
Hãy tạo một khu vực rào chắn sử dụng những chiếc ghế hay những miến băng dính trên sàn tạo
ra “những bức tường ngăn cách”. Các em không thể ra khỏi khu vực có ghế hay miếng dán đó
trong quá trình chơi trò chơi.
Sử dụng bộ thẻ Những khuyết tật thể chất ghi ở cuối bài, gấp đôi những chiếc thẻ đó lại để các
em không nhìn thấy chữ viết trong đó. Cho những thẻ giấy này vào trong một hộp đựng (có thể là
cái túi hay cái rổ).
Thể lệ trò chơi:
Chia các em thành từng cặp. Mời mỗi cặp lên lấy một thẻ giấy trong rổ và sau đó mở thẻ đó ra.
Mỗi cặp, cử một em đóng vai “huấn luyện viên” và e còn lại là “người khuyết tật”. Sau đó bọn trẻ
phải hoàn thành một hoạt động hay một chướng ngại vật cùng nhau trong vai mình đóng là
người huấn luyện viên hay người khuyết tật.
Đưa cho người đóng vai “khuyết tật” một quả cam (hay một vật nhỏ khác), hướng dẫn em thực
hiện những công việc sau đây trong vòng 3 phút, trong khi đó người “huấn luyện viên” sẽ luôn
động viên, khích lệ và giúp đỡ.
•

Các em có thể cầm quả cam chạy qua chướng ngại vật (ví dụ, một khu vực bên ngoài lớp
học v.v.) vừa chạy vừa hát to bài hát tự chọn hoặc ném quả cam trong không gian.

•

Ví dụ, nếu một em “thiếu một chân”, sau đó em ý sẽ dùng một chân đó hoàn thành vượt
chướng ngại vật. Em ý sẽ phải nhảy cò cò một chân trong khi vẫn cầm quả cam và vẫn hát
to. Một em khác khích lệ và giúp em “khuyết tật” bằng cách gợi ý hay giúp em ý vượt qua
chướng ngại vật.

•

Khi cặp đôi hoàn thành chướng ngại vật, hai em nhanh chóng chạy lại điểm xuất phát và đổi
vai và hoàn thành vượt chướng ngại vật lần hai.

Hãy lưu ý các em nhỏ là trong trò chơi này không có người chiến thắng hay người thua cuộc;
chúng ta chỉ cần hoàn thành trò chơi với những luật lệ và vai của chúng ta trong trò chơi.
•
•

Hãy lưu ý các em chơi trò chơi một cách an toàn và cẩn thận hơn nữa để không bị ngã hay
bị đau.
Hãy lưu ý đổi vai sau vòng chạy đầu tiên.

(Điều chỉnh từ: Hướng dẫn chơi công bằng, Hoạt động 30. Equitas – Trung tâm Nhân quyền Quốc tế,
2008.)

Hỏi và Thảo luận:

(5 phút)
Sau trò chơi, dành thời gian cho trẻ chia sẻ trải nghiệm của mình.
Hãy hỏi: Các em có thấy dễ vượt qua được chướng ngại vật không?
•

Khi gặp cản trở về mặt thể chất, các em gặp phải vấn đề gì?
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•

Các em vượt qua thử thách và giải quyết vấn đề của mình như thế nào?

•

Huấn luyện viên đã giúp em như thế nào?

•

Em có biết ai trong gia đình mình hay cộng đồng mình cũng có khuyết tật thể chất như vậy
không?

•

Mọi người có đối xử với họ một cách khác biệt không?

•

Em có thể giúp họ như thế nào?

CÙNG TƯ DUY

(5 phút)

Hãy giải thích: Bởi vì trẻ em có những nhu cầu đặc biệt, nên có một tài liệu khác đặc biệt giành
cho trẻ em. Tài liệu đó có tên là Công ước về quyền trẻ em. Chúng ta cùng đọc xem Công ước
đó nói lên điều gì đồng thời xem Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con người nói gì về quyền con
người cho những người có sự khác biệt.
•

Cô/thầy muốn các em cùng lắng nghe cẩn thận vì những nhóm người khác nhau.

Hãy đọc: Đây là điều được nói đến trong Công ước về quyền trẻ em nói rằng:
Bạn có quyền được bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử.
Nếu bạn là người khuyết tật, hoặc thể chất hoặc tâm lý, bạn có quyền được chăm sóc và
giáo dục đặc biệt giúp bạn phát triển và sống một cuộc sống trọn vẹn.
Hãy hỏi: Vậy phân biệt đối xử là gì?
Hãy giải thích: Phân biệt đối xử là đối xử không tốt đối với những người có sự khác biệt.
Khi ai đó phân biệt đối xử, có nghĩa là người đó đang đối xử với người khác một cách không
công bằng và đôi khi còn là một cách ích kỷ, hẹp hòi.
Hãy viết từ “Phân biệt đối xử” lên trên bảng phấn hay một tờ giấy.
Hãy nói: Nào chúng ta cùng đồng thanh đọc cụm từ – Phân biệt đối xử
Hãy đọc: Giờ chúng ta cùng nghe về Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con người:
Mọi người đều được hưởng tất cả các quyền bất kể sự khác biệt về chủng tộc, màu da,
giới tính, quốc tịch, ngôn ngữ, tôn giáo, ý kiến, hoàn cảnh gia đình, nơi sinh hay bất kì sự
khác biệt nào khác.
Hãy hỏi: Các em đã nghe thấy những sự khác biệt nào được đề cập ở đây?
Hãy để trẻ có thời gian suy nghĩ trả lời. Hãy lặp lại câu trả lời cho trẻ nghe.
Hãy giải thích: Quyền con người là cho tất cả mọi người. Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta
không phân biệt đối xử, và chúng ta giúp đỡ những người khác khi họ không thể có được những
quyền đó một cách dễ dàng như chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ cùng hạnh phúc hơn khi chúng ta
giúp đỡ lẫn nhau.
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Hoạt động: Tôi sẽ đi bộ với bạn (5 phút)
Hãy giải thích: Cô/thầy muốn các em cùng đứng dây. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc một bài thơ về
giúp đỡ lẫn nhau và không phân biệt đối xử nhé.
Hãy chỉ vào chính mình và giải thích: Khi cô/thầy chỉ vào chính mình, cô/thầy sẽ đọc một câu.
Hãy chỉ vào trẻ và nói: Khi cô/thầy chỉ vào em, nghĩa là cô/thầy muốn em nhắc lại câu cô/thầy
vừa nói.
Hãy nói: Nào bây giờ, các em phải lắng nghe thật kĩ nhé bởi vì các em sẽ phải nhắc lại chính xác
điều cô nói.
Chỉ vào chính mình và nói: “Nếu bạn không đi bộ như hầu hết mọi người”
Chỉ vào trẻ và yêu cầu chúng nhắc lại điều cô/thầy vừa nói: “nếu bạn không đi bộ như hầu hết
mọi người.”
Chỉ vào chính mình và nói: “Một vài người xa lánh bạn.”
Chỉ vào trẻ để chúng nhắc lại: “Một vài người xa lánh bạn.”
Hãy lắc lư ngón tay trước sau và nói: “Nhưng tôi sẽ không, tôi sẽ không!”
Chỉ vào trẻ để chúng nhắc lại câu nói và cử chỉ: “Nhưng tôi sẽ không, tôi sẽ không!”
Hãy nói: Nào bây giờ chúng ta cùng nhau nói với những cử chỉ sau:
Nếu bạn không đi bộ như hầu hết mọi người,
Một vài người xa lánh bạn.
Nhưng tôi sẽ không, sẽ không xa lánh bạn
Lặp lại tương tự cho đoạn hai, trừ câu cuối sẽ là “Nhưng tôi sẽ”. Câu này, hãy nói trẻ tự chỉ tay
vào bản thân mình.
Nếu bạn cần giúp đỡ để buộc dây giày
Một vài người không ở đó giúp bạn
Nhưng tôi sẽ! tôi sẽ!
KẾT LUẬN
Giơ tấm poster nhỏ và đọc to cho các em nghe: Sự bảo vệ chống lại phân biệt đối xử
Hãy hỏi: Quyền con người mà hôm nay chúng ta học là gì? (Sự bảo vệ chống lại sự phân biệt đối
xử).
Hãy đặt tấm poster gần tấm của bài học hôm trước ở nơi mà trẻ dễ quan sát.
THỬ THÁCH
Hãy giải thích: Chúng ta không muốn có sự phân biệt đối xử trong cộng đồng của chúng ta.
•

Tuần này, cô/thầy muốn các em nghĩ về một việc nào đó chúng ta có thể làm trong cộng
đồng mình để bảo vệ những người đang bị đối xử một cách không tốt hay không công bằng.
Lần sau gặp lại chúng ta sẽ nói về điều đó.
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GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

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

Lần tới tôi sẽ hoặc nên thay đổi gì?

(Điều chỉnh từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách 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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CẬU BÉ CÓ HAI MẮT

Ngày xửa ngày xưa, cách chúng ta rất xa trong
không gian, có một hành tinh giống như Trái đất.
Người sống trên hành tinh đó giống chúng ta trừ một
thứ: họ chỉ có một mắt chứ không phải hai mắt.
Nhưng đó là một con mắt rất đặc biệt, thệm chí họ
có thể nhìn mọi thứ đen và trắng. Với một con mắt.
họ có thể nhìn được cả trong bóng tối. Họ có thể
nhìn được xa, rất xa, và có thể nhìn xuyên thấu
tường.
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Một ngày nọ một đứa trẻ lạ lung ra đời. Cậu bé có hai
mắt! Đó là một cậu bé rất vui vẻ. Cha mẹ cậu bé yêu
thương cậu bé và rất vui chăm sóc cậu bé. Nhưng họ
lo lắng vì cậu bé khác thường.
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Khi cậu bé lớn lên, cậu bắt đầu gặp vấn đề. Cậu
không nhìn thấy trong bóng tối, vì vậy cậu phải mang
theo đèn. Cậu không nhìn được khoảng cách xa, vì
vậy cậu phải đeo kính viễn vọng. Và cậu ấy chắc
chắn không nhìn được xuyên tường!
Đôi khi cậu ấy đi học về mà cảm thấy rất đơn độc.
“Những đứa trẻ khác có thể nhìn những thứ mà cậu
không thể nhìn được,” cậu nghĩ ngợi. “Tôi băn khoăn
liệu tôi có nhìn được những thứ mà những bạn kia
không nhìn được.”
Một ngày, cậu khám phá ra rằng cậu có thể nhìn tấhy
một vài thứ mà không ai nhìn thấy. Cậu có thể nhìn
thấy màu sắc! Cậu nói với cha mẹ và bạn bè về khám
phá tuyệt vời này.
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Cậu kể chuyện cho họ nghe và sử dụng từ ngữ mà
họ chưa bao giờ nghe thấy trước đây – như màu đỏ
và màu vàng và màu cam. Cậu nói về màu xanh lá
cây và hoa màu đỏ tía. Cậu kể cho họ nghe về đại
dương sâu xanh ngắt, và những con quái vật biển
hung hăng.
Trẻ em từ toàn bộ hành tinh đều được nghe câu
chuyện của cậu bé.
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Cậu đã gặp nhiều người thú vị. Một ngày cậu gặp
một cô gái một mắt đáng yêy. Họ yêu nhau và kết
hôn. Hộ không quan tâm khi họ khác nhau.
Sau một thời gian, họ đã sinh ra một cậu bé nhỏ. Cậu
bé giống như bao đứa trẻ khác trên hành tinh này.
Cậu bé chỉ có một con mắt.
(Điều chỉnh từ: Siniko, hướng tới một văn hóa quyền con người ở Châu Phi, Amnesty International 1998, p.
66.)
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Những dãy chữ mô tả khuyết tật thể chất
Có thể sử dụng dãy chữ cho một loại khuyết tật nhiều lần
In thêm những dãy chữ này nếu cần theo số trẻ trong nhóm.

BẠN MẤT MỘT CÁNH TAY

BẠN MẤT MỘT CÁNH TAY

BẠN KHÔNG NHÌN THẤY –
BẠN MÙ

BẠN KHÔNG NHÌN THẤY –
BẠN MÙ

BẠN MẤT MỘT CHÂN

BẠN MẤT MỘT CHÂN

BẠN KHÔNG THỂ ĐI THẲNG
NGƯỜI

BẠN KHÔNG THỂ ĐI THẲNG
NGƯỜI

BẠN KHÔNG THỂ GẬP ĐẦU
GỐI

BẠN KHÔNG THỂ GẬP ĐẦU
GỐI
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TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Điều 2
Mọi người được phép có tất cả các quyền và sự tự do ghi
trong Tuyên bố này, không phân biệt loại người, như chủng
tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị,
nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, hoàn cảnh khi sinh ra
hay địa vị khác.



CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM

Điều 2
Bạn có quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử

Điều 23
Nếu bạn khuyết tật, tâm lý hay thể chất, bạn có quyền được
hưởng sự chăm sóc và giáo dục đặc biệt giúp bạn phát triển
và sống một cuộc sống trọn vẹn.
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Đây Chúng Ta Cùng Nhau

with

our

hap - py face.

in

our

hap - py

place.

Ở đây chúng ta cùng nhau, cùng nhau
Ở đây chúng ta cùng nhau với vẻ mặt hạnh phúc.
Có _________ và _________ và _________ và _________.
Ôi, chúng ta đang ở bên nhau trong nơi hạnh phúc của.
* Cụm từ thay thế:

Đây chúng ta đi dạo
Đây chúng tôi đang hát
Đây chúng tôi đang hành quân.
Đây chúng tôi đang vỗ tay

Cải thiện các hành động theo gợi ý của các từ.
Danh sách trên chỉ là một vài khả năng.
Cân nhắc các cụm từ khác có thể phù hợp với âm nhạc và sự kiện.
Để nghe nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=NWqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3
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Tôi Sẽ Đi Bộ Với Bạn

Lyrics: Carol Lynn Pearson
born 1939, 1987 IRI
Music: Reid N. Nibley
born 1923, 1987 IRI
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QUYỀN

ĐƯỢC BẢO VỆ
CHỐNG LẠI

SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
QUYỀN CON NGƯỜI 2
QUYỀN TRẺ EM 2 và 23
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