Colega

Bài 6
Tôi có thể lựa chọn!

Tôi có thể lựa
chọn!

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ

QUYỀN CON NGƯỜI
TỰ DO TÔN GIÁO HAY TÍN NGƯỠNG

TỰ DO TÔN GIÁO
HAY TÍN NGƯỠNG

Điều 18
Mọi người đều có quyền tự do tư
tưởng, tín ngưỡng, và tôn giáo, kể cả
tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn
giáo của mình, và tựu do bày tỏ tín
ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng
các hình thức như truyền giảng, thực
hành, thờ cúng và tuân thủ các nghi lễ,
dưới hình thức cá nhân hay tập thể,
tại nơi công cộng hoặc nơi riêng tư.

LỨA TUỔI: 6 – 10 tuổi
NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ
1. Có những khuôn mẫu không đúng liên
quan đến phụ nữ và nam giới cũng như
những tôn giáo khác nhau.
2. Một khuôn mẫu là một niềm tin chung về
một tôn giáo, một nhóm hay một cá nhân
nào đó thường là không thật và thường
có hại.

LƯỢC GIẢN
Tất cả chúng ta đều có tư tưởng, tôn
giáo hay tín ngưỡng riêng và truyền
x giảng hay thực hành hay thờ cúng như
chúng ta muốn hay thay đổi tôn giáo
hay tín ngưỡng nếu chúng ta muốn.

3. Tất cả chúng ta đều khác biệt, và chúng
ta có quyền có niềm tin riêng cũng như
chúng ta để người khác có niềm tin riêng
của họ.
CÔNG CỤ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC
• Gậy nói
• Sổ điểm danh
• Nội qui lớp học
• Bài hát: Đây chúng ta cùng nhau
(Here We Are Together)
• Poster nhỏ từ bài trước, đặt ở chỗ trẻ có
thể nhìn thấy
• Quả bóng cho phần hoạt động ôn tập
• Phấn viết bảng hay bút marker
• Bảng phấn hay flipchart
• Quyền Con Người 18, Quyền Trẻ Em 14
• Bài hát hay bài thơ: Chúng ta khác nhau
• Những hình ảnh tôn giáo, cắt trước khi
vào lớp.
• Poster nhỏ: Quyền tự do tôn giáo hay tín
ngưỡng (mặt trước và mặt sau)

CÔNG ƯỚC VỀ

QUYỀN TRẺ EM
TỰ DO TÔN GIÁO HAY TÍN NGƯỠNG
Điều 14
Bạn có quyền có tư tưởng riêng và tin
vào điều gì bạn muốn, và thực hành tôn
giáo miễn là không ảnh hưởng đến việc
thực hiện quyền của người khác. Cha
mẹ nên hướng dẫn con mình ở những
khía cạnh này.
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CHÀO ĐÓN: Gọi tên chào đón từng em một .
Bài hát: Đây chúng ta cùng nhau (Here We Are Together) Nhạc và lời ở cuối bài.
HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP VÀ KHỞI ĐỘNG: Truyền bóng

(không đến 5 phút)

Chỉ vào những poster từ bài hôm trước.
Hãy nói: Nào chúng ta cùng chơi một trờ chơi giúp chúng ta nhớ được những quyền con
người mà mình đã học rồi nhé.
Hãy cho trẻ xếp thành vòng tròn và truyền một quả bóng từ người này sang người kia. Em
nào bắt được quả bóng sẽ nói một điều đã học về một trong các quyền con người ghi trên tờ
poster nhỏ. Cố gắng sao cho em nào cũng có lượt nói. .
GIỚI THIỆU
Hãy giải thích: Một quyền con người mà chúng ta sẽ học hôm nay là về quyền có một tôn giáo
hay một niềm tin hay không tôn giáo. Quyền này ghi ở Điều 18 trong Tuyên bố Quốc tế về
quyền con người.
•

Các em đã từng nghe thấy từ “tôn giáo” bao giờ chưa? (Hãy viết từ đó lên trên bảng.)

•

Từ “tôn giáo” có nghĩa là gì? (Hãy ghi nhận tất cả câu trả lời của các em

Hãy giải thích: Tôn giáo là những niềm tin hay thực hành của một nhóm người – về thế giới và
về cách hành xử và thậm chí về chúng ta từ đâu tới trước khi chúng ta được sinh ra trên đời
này.
•

Tuyên bố nói rằng chúng ta tự do suy nghĩ và tin vào bất kì điều gì chúng ta muốn. Chúng
ta có thể nói trong hòa bình về những niềm tin đó thông qua việc dạy về chúng hay đi cầu
nguyện ở nhà thờ hay hội đường Do Thái hay thánh đường Hồi giáo. Hay chúng ta không
theo tôn giáo nào cả.

Hãy hỏi: Hãy nhớ tên của Tuyên bố có Điều 18? Tuyên bố này bắt đầu bằng chữ “Quốc tế
Universal.” (Hãy cho trẻ một chút thời gian suy nghĩ câu trả lời.)
•

Đúng rồi! Đó là Tuyên bố Quốc tế về Quyền con người! Nào chúng ta cùng đọc xem Điều
đó nói gì nhé.

Hãy đọc bản đơn giản của Điều 18 trong Tuyên bố Quốc tế về Quyền con người và Điều 14
trong Công ước về quyền trẻ em. (hay bạn có thể hỏi xem có em nào có thể giúp đọc to lên
cho cả lớp không.)
Điều 18 (Quyền Con Người): Tất cả chúng ta đều có quyền tin vào bất kì điều gì chúng
ta muốn. Chúng ta có quyền có một tôn giáo và thay đổi tôn giáo nếu chúng ta mong
muốn.
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Điều 14 (Quyền Trẻ Em): Trẻ em có quyền nghĩ và tin vào điều gì chúng muốn và thực
hành tôn giáo, điều đó miễn là chúng không ngăn người khác hưởng quyền của họ.
Cha mẹ nên hướng dẫn con cái những điều này.
Hãy nói: Câu nói rằng bạn có thể tin bất kỳ điều gì bạn muốn miễn là bạn không ngăn người
khác tin điều họ muốn tin, phải không? Điều đó rất quan trọng.
•

Bây giờ nào chúng ta cùng nhìn vào một từ viết hoa: KHUÔN MẪU.

Hãy viết chữ “Khuôn mẫu” lên trên bảng phấn hay flip chart.
Hãy nói: Nào chúng ta cùng đồng thanh nói: Khuôn mẫu.
•

Một khuôn mẫu thường là một niềm tin hay một ý kiến nhận định về một ai đó hay
một nhóm người nào đó. Những từ ngữ có thể đúng hoặc không, có thể thật hoặc
không. Khi chúng không đúng, chúng có thể gây tổn thương người khác. Những người bị
đóng khung do tôn giáo, sắc tộc, giới tính hay bề ngoài của mình.

CÙNG TƯ DUY

(5 phút)

Hãy chia các em ra làm 2-3 nhóm, tùy thuộc vào sĩ số lớp. Đảm bảo sao cho mọi người đều
có nhóm. Tham khảo cuối của tài liệu hướng dẫn, “Phân và Tạo nhóm,” trong mục “Phương
pháp giảng dạy,” để lấy gợi ý về cách chia nhóm sao cho liên tục đổi thành phần nhóm.
Hãy yêu cầu các em nghĩ về những hành động hay từ ngữ để mô tả bé trai hay bé gái.
Hãy viết những gợi ý lên bảng phấn. Danh sách các từ mô tả có thể gồm chơi một môn thể
thao, tóc dài, lái xe tải, chăm em bé, nấu ăn, vắt sữa bò hay dê, giặt quần áo, gieo hạt, cuốc
đất, dạy học hay chơi video game.
Hoạt động: Trò chơi đuổi hình bắt chữ (15 phút)
Hãy yêu cầu các nhóm chọn một hành động trong danh sách mà chúng sẽ diễn tả trước lớp
cho các nhóm khác đoán. Mỗi nhóm chọn một người làm người phát ngôn trả lời cho nhóm.
Các nhóm thay nhau diễn tả hành động mà chúng chọn để các nhóm còn lại đoán. Sau đó để
chúng quyết định xem từ đó thuộc cột bên phải hay không.
Một phần khác của bảng phấn, trong lúc trẻ đang làm việc theo nhóm, hãy vẽ hai cột lên bảng
phấn hay flip chart. Một cột ghi “CON GÁI”, một cột ghi “CON TRAI”.
CON GÁI

CON TRAI

Nấu ăn

Đá bóng

Thấp

Cao

Hãy để các nhóm thay phiên nhau mô tả hành động
để nhóm còn lại đoán đó là gì.
Sau đó để chúng quyết định xem thuộc về cột trái
hay phải, rồi viết lên.
Sau khi tất cả các em đều có đã được đuổi hình bắt
chữ, hãy hỏi những câu hỏi sau:
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•
•
•
•

Các em có hài lòng với danh sách của mình không?
Các em có muốn thay đổi gì không?
Có những từ nào mà không thuộc về hai cột trên không? Hay có từ nào mà thuộc được cả
hai cột không?
Liệu có công bằng không khi nói là tất cả các bạn nam đều cao và tất cả các bạn nữ đều
thấp?

(Điều chỉnh từ Những bước đầu tiên: Một tài liệu hướng dẫn bắt đầu giáo dục quyền con người.
Amnesty International, Peer Education Edition, tháng 1 năm 2001, p. 63.)

Hãy chỉ vào từ KHUÔN MẪU trên bảng hay flip chart.
Hãy hỏi: Có bạn nào nhớ một khuôn mẫu là gì không?
Hãy gợi nhớ cho trẻ: Một khuôn mẫu là một niềm tin hay ý kiến chung về người hay sự việc.
Những từ này có thể đúng hoặc không. Khi chúng không đúng thì chúng dễ gây tổn thương.
Hãy hỏi: Các em có nghĩ là có những khuôn mẫu về tôn giáo không?
Hãy để các em trở về chỗ ngồi của mình.
Hãy giải thích: Một vài người sử dụng các khuôn mẫu khi họ nói về tôn giáo hoặc người theo
tôn giáo. Sau đây là một vài ví dụ mà các em có thể đã nghe thấy:
Hoạt động: Các khuôn mẫu tôn giáo (5 phút)
Hãy cho trẻ xem “những bức ảnh tôn giáo”, cắt chúng ra trước giờ lên lớp.
Tất cả những người tôn giáo đều là Công giáo
Tất cả phụ nữ trẻ Hồi giáo đều mặc hijabs (hay cuốn khăn che kín đầu)
Tất cả người theo đạo Hindu đều sống ở Ấn độ
Tất cả người theo Phật giáo đều hạnh phúc.
Tất cả người Do thái đều giàu có.
Tất cả người đàn ông Hồi giao đều có nhiều vợ

Hình 6 hoặc 8
Hình 5
Hình 2
Hình 1
Hình 3 hay 7
Hình 4

Hãy hỏi: Những điều trên có thật không?
•

Liệu có công bằng không khi nói hay nghĩ những điều như thế này nếu chúng không đúng
sự thật?

•

Chúng ta nên học gì từ điều này?
(Không đưa ra những giả thuyết về những người khác biệt với chúng ta.)
GỢI Ý CHO THẦY/CÔ: Qúy vị có thể thay đổi nói về những tôn giáo khác và những khuôn
mẫu khác phù hợp với văn hóa hay vùng lân cận. Hoặc thầy/cô có thể hỏi trẻ nếu chúng có
thể nghĩ ra bất kì khuôn mẫu nào khác liên quan đến tôn giáo sau khi chúng ta đã xem danh
sách liệt kê ở trên.
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Hãy nói: Nào chúng ta cùng nhau hát một bài hát (hay đọc một bài thơ)! Quan trọng là không
dùng những khuôn mẫu ngay cả khi chúng ta khác nhau.
Hoạt động: Chúng ta khác nhau (10 phút)
Hãy cho trẻ xếp thành hai hàng mặt đối mặt.
Hãy hát hay đọc bài thơ, “Chúng ta khác nhau,”, cùng nhau đọc hết cả bài, hay một bài nào đó
miễn sao trẻ làm quen với cùng thông điệp đó. Thầy/cô có thể điều chỉnh trò chơi cho phù
hợp.
•

Hai hàng thay nhau hát hay đọc các câu.

•

Em hát hay nói câu đầu bắt nhịp sau đó cả hang đồng thanh nhắc lại câu đó.
Câu hai thì do nhóm hai bắt nhịp và cùng nhắc lại.

•

Sang khổ thứ 2, một em của hang một hát hay đọc lên, sau đó cả hang đó lặp lại.
Một em của nhóm hai háy hay đọc câu hai, rồi cả hang hai cũng lặp lại. Cứ thế cứ thế cho
đến hết bài thơ.

•

Hãy để trẻ em hát hay nói xong cả khổ rồi mới chuyển sang khổ tiếp theo.

•

Hãy đổi hàng bắt đầu khi chuyển sang khổ mới, vì mỗi hàng sẽ lặp lại câu mà hàng kia đã
nói trước đó. Hãy xem liệu trẻ có làm được khi thầy/cô chỉ hỗ trợ chút ít thôi.
ĐIỀU CHỈNH. Thầy cô có thể để trẻ vỗ tay theo nhịp khi chúng đọc thơ hay hát bài hát.
Chúng ta khác nhau
Tôi biết bạn, và bạn biết tôi.
Chúng ta khác nhau như mặt trời và biển cả.
Tôi biết bạn, và bạn biết tôi,
Và đó là cách mà chúng ta nên là
Tôi giúp bạn, và bạn giúp tôi.
Chúng ta học từ các vấn đề, và chúng ta bắt đầu nhìn nhận.
Tôi giúp bạn, và bạn giúp tôi,
Và đó là cách mà chúng ta nên là.
Tôi yêu bạn, và bạn yêu tôi.
Chúng ta cùng nhau vươn tới những điều tốt đẹp nhất có thể.
Tôi yêu bạn, và bạn yêu tôi,
Và đó là cách chúng ta nên là.
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KẾT LUẬN (10 phút)
Hãy nói: Nào chúng ta cùng nhau xem chúng ta đã học được gì từ bài học này nhé.
•

Từ “khuôn mẫu” có nghĩa là gì?
(Một khuôn mẫu thông thường là một niềm tin hay ý kiến về một người hay một nhóm
người nào đó. Những từ ngữ này có thể đúng hoặc không. Khi những từ ngữ không chính
xác hay đúng, chúng có thể gây tổn thương.)

•

Có lần nào trong bài học này mà em cảm thấy tức giận hay buồn về cách mọi người đối
xử với em không?

•

Có một vài cách tốt để phá bỏ những khuôn mẫu là gì?

Hãy hướng dẫn trẻ nhận dạng những ví dụ sau đây:
•

Cố gắng hiểu người khác nghĩ gì bằng cách đặt câu hỏi.

•

Chúng ta nên lên tiếng phản đối những câu chuyện cười hay chế diễu nhắm vào người
hay các tôn giáo.

Hãy giải thích: Nó không đủ để từ chối cười.
•

Sự yên lặng phát đi một thông điệp là bạn đồng tình với những khuôn mẫu ngay cả khi
bạn không cười theo hay nói gì đó.

Hãy hỏi: Tất cả chúng ta có cần tin vào cùng một thứ hay có cùng tôn giáo không? (Không.)
•

Mọi người có quyền lựa chọn tôn giáo hay tín ngưỡng của mình.

•

Mọi người có trách nhiệm cho phép người khác lựa chọn một tôn giáo hay tín ngưỡng
ngay cả khi sự lựa chọn của họ có khác

Hãy cho trẻ xem poster nhỏ và đọc lên cho chúng nghe.
Hãy nói: Nào chúng ta cùng đồng thanh đọc câu này nhé.
Quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng
Hãy chỉ vào poster nhỏ và hỏi: trong bức hình này có điểm nào giống nhau?
Tất cả bức ảnh đều có tay
Tất cả họ đều có đầu
Hai trong số họ nhìn như đang cầu nguyện
Hãy hỏi: Nếu một ngồi xếp chéo chân mà đang không cầu nguyện thì các em nghĩ họ đang
làm gì vậy?
(Người xếp chéo chân đó có thể đang ngồi thiền, chứ không phải cầu nguyện.)
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•

Điểm khác nhau ở những người này là gì?

Hãy ghi nhận tất cả các câu trả lời, ví dụ như:
Một người là thiên thần, một người là một người đàn ông, một người là một người.
Thiên thần đang bay.
Người đàn ông đang quỳ gối.
Một trong số họ đang nhắm mắt
Hãy hỏi: Nếu một trong số họ đến thăm chúng ta, chúng ta muốn mọi người biết gì về người
này?
•

Chúng ta nên đối xử với người đó như thế nào? (hãy ghi nhận tất cả câu trả lời.)

Hãy giải thích: Không có gì là sai khi có tôn giáo hay niềm tin khác nhau.
Hãy nói: Nào chúng ta cùng hát lại (hay đọc lại bài thơ). Cô/thầy sẽ bắt nhịp trước, sau đó các
em hát/đọc theo cô/thầy nhé.
Tôi biết bạn, và bạn biết tôi.
Chúng ta khác nhau như mặt trời và biển cả.
Tôi biết bạn, và bạn biết tôi,
Và đó là cách mà chúng ta nên là.
Trẻ lặp lại bài hát (hay bài thơ) cùng với thầy/cô.
THỬ THÁCH

(2 phút)

Bài hát và khuôn mẫu
Hãy nói: Khi các em về nhà hôm nay, hãy tìm ai đó có thể cùng em hát hay đọc bài này.
Hãy hỏi: Từ lớn mới của chúng ta hôm nay là gì? (Khuôn mẫu).
•

Nào chúng ta cùng nhau nói lại từ đó nào.

•

Từ đó có nghĩa là gì?
(Một khuôn mẫu thông thường là một niềm tin hay ý kiến nhầm lẫn về một người hay một
nhóm người nào đó. Những từ ngữ này có thể đúng hoặc không, chúng thường gây tổn
thương.)

•

Có công bằng hay tử tế không khi sử dụng những khuôn mẫu đó? (Không.)

•

Tuần này, thầy/cô muốn tất cả các em chia sẻ từ mới quan trọng này với bạn bè và gia
đình mình, và kể cho họ nghe những gì e đã được học về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng.
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GHI CHÚ CỦA THẦY/CÔ

Tôi thấy buổi học hôm nay diễn ra thế nào?

Buổi tới tôi sẽ hay có thể làm gì khác đi không?

(Điều chỉnh từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách thức các 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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NHỮNG HÌNH ẢNH TÔN GIÁO

1 2

THẦN TRONG ĐẠO HINDU

ĐỨC PHẬT
3 4

ĐÈN MENORAH DO THÁI

THÁNH ĐƯỜNG HỒI GIÁO

Hãy cắt theo đường viền đen
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Những hình ảnh tôn giáo

5 6

THÁNH GIÁ KI TÔ GIÁO

PHỤ NỮ HỒI GIÁO
7 8

NGÔI SAO THÁNH DAVID
CỦA DO THÁI

THIÊN THẦN TRONG KI TÔ
GIÁO
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Chúng ta khác nhau
Tôi biết bạn, và bạn biết tôi.
Chúng ta khác nhau như mặt trời và biển cả.
Tôi biết bạn, và bạn biết tôi,
Và đó là cách mà chúng ta nên là.

Tôi giúp bạn, và bạn giúp tôi.
Chúng ta học từ các vấn đề, và chúng ta bắt đầu nhìn nhận.
Tôi giúp bạn, và bạn giúp tôi,
Và đó là cách mà chúng ta nên là.
Tôi yêu bạn, và bạn yêu tôi.
Chúng ta cùng nhau vươn tới những điều tốt đẹp nhất có thể.
Tôi yêu bạn, và bạn yêu tôi,
Và đó là cách chúng ta nên là.
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Chúng ta khác nhau

We Are Different

Để nghe nhạc:
https://www.youtube.com/watch?v=2dbQZQMKpQE&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVU
UwUJ-Wa5&index=5
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QUYỀN CÓ

TỰ DO
TÔN GIÁO hay TÍN NGƯỠNG
QUYỀN CON NGƯỜI 18
QUYỀN TRẺ EM 14
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BẢN LƯỢC GIẢN

TUYÊN BỐ QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Điều 18

Tất cả chúng ta đều có quyền tin vào
bất cứ điều gì chúng ta muốn.
Tất cả chúng ta đều có quyền có một tôn giáo và
thay đổi tôn giáo nếu chúng ta mong muốn.
Tất cả chúng ta đều có quyền nói cho người
khác biết về những niềm tin của chúng ta.

CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM
Điều 14

Mọi trẻ em đều có quyền nghĩ và tin vào điều
chúng muốn miễn là chúng không ngăn người
khác thực hiện quyền của mình.
Các cha mẹ nên hướng dẫn con về
những vấn đề này.
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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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