Bài 7
Từ ngữ gây tổn thương

Colega

CÔNG ƯỚC VỀ

Những từ ngữ tạo
ra sự khác biệt

QUYỀN TRẺ EM
TỰ DO DIỄN ĐẠT
LƯỢC GIẢN

TỰ DO DIỄN ĐẠT

Điều 13
Bạn có quyền học hỏi và chia sẻ điều bạn
nghĩ với những người khác thông qua
nói chuyện, vẽ, viết hay bất kì hình thức
biểu đạt nào khác miễn điều đó không
ảnh hưởng đến quyền của người khác
hay làm tổn thương danh dự của họ.

LỨA TUỔI: 6 – 10 tuổi
NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ
1. Mọi người đều có quyền nói ra điều họ
nghĩ. Nhưng có vài hạn chế đối với quyền
này.
2. Chúng ta không được thoải mái nói
những điều gây tổn thương hay nguy hại
cho người khác.
3. Những từ ngữ có thể sử dụng để khiến
người khác cảm thấy tốt đẹp và cũng có
thể khiến họ cảm thấy tồi tệ.
4. Chúng ta cần phải suy nghĩ thấu đáo và tử
tế về cách chúng ta nói về mọi sự và từ
ngữ chúng ta sử dụng.

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ

QUYỀN CON NGƯỜI
TỰ DO DIỄN ĐẠT

CÔNG CỤ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gậy nói
Sổ điểm danh
Nội quy lớp học
Bức poster nhỏ từ bài trước
Bài hát hay bài thơ: Chúng ta khác nhau
Bài hát: Đây chúng ta cùng nhau
(Here We Are Together)
Câu chuyện: Peter và những người anh em
Hình ảnh diễn tả “Thích hay Không thích”
Hình ảnh diễn tả khuôn mặt “Buồn, Giận, Vui”
Bút chì
9 tấm giấy nhỏ cho mỗi trẻ
Quyền Trẻ Em 13
Poster nhỏ: Tự do diễn đạt
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Điều 19
Mọi người đều có quyền tự do quan
điểm và biểu đạt, kể cả tự do bảo lưu
quan điểm mà không bị can thiệp, cũng
như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và
truyền bá các ý tưởng và thông tin
bằng bất kỳ phương tiện truyền thong
nào và không có giới hạn về biên giới.
LƯỢC GIẢN
Tất cả chúng ta đều có quyền tự quyết
định, nghĩ những gì chúng ta thích, nói
những gì chúng ta nghĩ và chia sẻ ý
tưởng của chúng ta bằng mọi cách có
sẵn với những người khác, kể cả những
người đến từ các quốc gia khác.

CHÀO ĐÓN (5 phút)
Trước khi vào lớp, hãy trưng bày những poster nhỏ ở vị trí mà trẻ dễ quan sát thấy.
Chào đón gọi tên từng trẻ nồng nhiệt.
Bài hát: Đây chúng ta cùng nhau (Here We Are Together)
Nhạc và lời ở cuối bài. Hãy hát với niềm vui và sự nhiệt huyết.
HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP và khởi động

(10 phút)

Hãy chỉ vào poster nhỏ về “Tự do tôn giáo và tín ngưỡng.”
Hãy hỏi: Kể từ buổi học lần trước của chúng ta, các em có để ý thấy khuôn mẫu nào hiện đang
có không?
•
•
•

Các em đã làm gì khi các em nghe thấy một khuôn mẫu không tốt hay không công bằng?
Hãy nhớ lại bài hát lần trước chúng ta đã hát nhé? Cô/thầy sẽ bắt đầu rồi sau đó chúng ta
cùng đồng thanh hát nhé.
Thấy/cô bắt nhịp: Tôi biết bạn, và bạn biết tôi (hãy diễn tả lại hành động)
Được rồi, giờ thì chúng ta cùng hát kèm theo cử chỉ 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 chúng ta nên là.

GIỚI THIỆU
Hãy nói: Mọi người cùng lại gần đây. Cô/thầy sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện
Hoạt động: Kể chuyện, Peter và những người an hem
Hãy đọc và cho các em xem các bức hình (ở cuối bài).
Hãy hỏi: Jack và Matt đã khiến cho Peter cảm thấy thế nào?
•
•
•
•
•
•
•

Tại sao Peter lại buồn?
Bạn đã từng cảm thấy buồn bao giờ chưa? Điều gì khiến bạn buồn?
Tại sao Peter sau đó lại cảm thấy vui?
Bạn cảm thấy thế nào khi các bạn của mình cho mình chơi cùng?
Những từ ngữ có thể làm chúng ta tổn thương thay khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ không?
Từ ngữ có thể khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc không?
Những điều gì bạn có thể nói ra để giúp đỡ người khác?

Hoạt động: Thích hay Không thích (Những hình ảnh ở cuối bài
Hãy giải thích: Hôm nay cô/thầy có một vài bức ảnh muốn các em xem.
Hãy giải thích: Khi cô/thầy giơ hình nào lên, cô/thầy muốn các em giơ ngón trỏ lên
nếu em thích hay chỉ ngón trỏ xuống đất nếu em không thích.
Hãy tiếp tục với tất cả các bức ảnh nhé, và ghi lại số THÍCH và KHÔNG THÍCH đằng sau mỗi
bức ảnh. Rồi cộng tổng lại.
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BIẾN THỂ: Thầy/cô có thể giơ hai bức ảnh lên và hỏi học sinh xem các em thích bức
nào hơn. Ví dụ, “Bức nào các em thích hơn, cà rốt hay chuối?”
Cá hay Kem
Bóng đá hay Nhảy
Cà rốt hay Chuối

Xe tải hay Thuyền
Chó hay mèo
Hoa hay Cây

Hãy giải thích: Tất cả chúng ta đều có quyền nói ra điều ta nghĩ miễn là chúng ta tôn trọng người
khác.
•

Đó là chủ đề hôm nay chúng ta sẽ học. Nào chúng ta cũng nhau xem lại các bức ảnh một lần
nữa nhé. (Hãy giơ bức ảnh lên.)

Hãy nói cho trẻ biết số THÍCH và KHÔNG THÍCH ở mặt sau của thẻ, và hỏi chúng:
•
•

Có phải tất cả mọi người đều thích những thứ giống nhau?
Có gì sai không nếu em không thích cà rốt?

Hãy giải thích: Các em có quyền có chính kiến riêng của mình
Hãy hỏi: Các em có nhớ Công ước về quyền trẻ em và Tuyên bố Quốc tế về Quyền con người
cho các em quyền được diễn đạt chính mình, và nói cho người khác biết suy nghĩ của mình?
CÙNG TƯ DUY
Hãy giữ poster nhỏ về Điều 13 và để phần đầu hở ra cho các em có thể nhìn được, còn phần cuối thì
che lại.
Hãy đọc phần đầu cho các em nghe:
Các em có quyền tìm kiếm những thứ và chia sẻ suy nghĩ cho người khác biết, thông qua
nói chuyện, vẽ, viết hay bất kỳ hình thức biểu đạt nào khác…
Hãy hỏi: Chúng ta có nên nói ra bất kì điều gì chúng ta thích không
•
•
•
•

Chúng ta có nên nói những điều không đúng sự thật về người khác không
Thế còn liệu chúng ta có nên gọi nhau bằng những cái tên xấu không
Loại ngôn ngữ nào làm tổn hại quyền của người khác? Khuôn mẫu nào?
Loại ngôn ngữ nào làm tổn hại uy tín của người khác? Khuôn mẫu nào?

Hãy hướng dẫn trẻ nhận biết có những lúc chúng ta không nên nói ra điều chúng ta nghĩ.
Hãy giải thích: Đây là phần cuối của Điều 13 nói về những điều gây tổn hại cho người khác.
Rồi mở phần hai và mời 1 em học sinh đọc lên:
… nếu điều đó không tổn hại hay xúc phạm người khác hay tổn thương quyền của họ.
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Hãy giải thích: Những từ ngữ chúng ta sử dụng để làm người khác cảm thấy tốt đẹp nhưng cũng
có thể làm người khác cảm thấy tổn thương và buồn.
Hoạt động: Mặt buồn, mặt tức giận và mặt vui vẻ (ở cuối bài)
Hãy nhờ một em học sinh phát bút chì cho các bạn và một em khác phát cho mỗi bạn 9 mẩu giấy.
Hãy nói: Các em hãy viết tên mình hay đánh dấu X trên mỗi tờ giấy nhé. Chúng ta sẽ làm một thí
nghiệm. Cô/thầy có 3 khuôn mặt đây ở trên sàn (hay trên tường)
Hãy giữ hay chỉ vào một trong 3 khuôn mặt đó và hỏi câu hỏi. Câu hỏi này lặp lại cho mỗi khuôn
mặt.
Câu hỏi: Khuôn mặt trông thế nào? (Hãy để trẻ trả lời.)
Hãy giải thích: Cô/thầy sẽ đọc một vài từ cho các em nghe. Khi cô đọc đến từ nào, cô/thầy muốn
các em đặt một mảnh giấy của các em dưới hình mặt đó để thể hiện từ cô đọc ra khiến em vui,
buồn hay tức giận nhé.
Hãy chọn 5 từ từ danh sách sau đây và đọc to chúng lên cho trẻ nghe, đọc một cách trung lập.
Sau mỗi từ, cho các em thời gian đặt giấy dưới một khuôn mặt.
Thầy/cô có thể sử dụng các từ khác, lưu ý về văn hóa, từ có thể có nghĩa khác nhau phụ thuộc
vào cách quý vị nói từ đó hay tông giọng của quý vị.
ĐIÊN RỒ
NÓNG

MỀM MẠI
HÀI HƯỚC

TÒ MÒ
NHANH TRÍ

THÚ VỊ

Hỏi và Thảo luận
Sau khi trẻ đã đặt giấy của chúng dưới các khuôn mặt xong, hãy đếm số lượng giấy dưới từng
khuôn mặt và đọc to con số đó cho trẻ nghe.
Hãy hỏi: tại sao một số từ với những người khác nhau lại có nghĩa khác nhau?
•
•
•

Cách thức nói ra một từ nào đó có quan trọng không?
Ai nói ra từ đó có quan trọng không?
Tại sao mọi người lại dùng những từ như này?

Hãy cho trẻ nhiều thời gian để suy nghĩ, cho ý kiến và kết luận của riêng mình, không làm vậy thì
sự kết nối với quyền con người sẽ không mạnh mẽ.
Hãy hướng dẫn chúng nhận ra là một từ một em có thể coi là nghịch ngợm nhưng một em
khác lại cảm thấy tổn thương.
KẾT LUẬN
Hãy nói: Nào chúng ta cùng đọc lại phần cuối của truyện nhé:
“Jack và Matt đã nói xin lỗi với Peter.”
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Hãy nói: hãy nhìn vào bạn bên cạnh và bảo bạn ý rằng mình xin lỗi nhé.
Hãy hỏi: Khuôn mặt em trông thế nào?
Hãy đọc: “Tất cả họ đều cùng nhìn vào bức hình của mình một lần nữa. Họ quyết định là họ có
thể dùng bức hình của Peter làm mặt trước thuyền và bức hình của Matt cho phần còn lại của
thuyền. Mọi người đều vui vẻ khi họ cùng nhau xây dựng con thuyền mới.”
Hãy nói: Hãy cho cô/thầy xem em trông thế nào khi e vui vẻ cùng nhau xây dựng con thuyền.
Hãy hỏi: Em cảm thấy thế nào khi em nghĩ về những từ ngữ và hành động ảnh hưởng người
khác như thế nào?
Hãy để trẻ có thời gian trả lời nhưng không quá lâu
Hãy giải thích: Chúng là nhiều điều nhỏ bé nhưng mọi người sẽ quan sát các em nhiều hơn nhiều
hơn khi các em lớn hơn. Thái độ của các em và cách các em nói với người khác có thể tạo ra
một sự khác biệt lớn trong cuộc sống của họ và của chính em nữa.
Hãy giữ poster nhỏ về Quyền tự do diễn đạt và đọc to lên cho các em. Sau đó nhờ các em đọc
hoặc đọc theo thầy/cô.
Hãy trưng bày poster đó lên tường cùng các poster khác để trẻ dễ dàng quan sát và đọc
Hãy nói: Nào chúng ta cùng hát (hay đọc) phần còn lại của bài hát (hay bài thơ) của tuần trước
nhé. Cô/thầy sẽ nhắc lại câu đầu cho các em, và sau đó chúng ta cùng đồng thanh.
Thầy/cô: Tôi biết bạn và bạn biết tôi (nhớ vỗ tay theo nhịp điệu của bài.
•

Được rồi, mọi người cùng nhau chúng ta nhớ vỗ tay theo nhịp điều nhé;

Thầy/cô có thể hát hay đọc từng dọc một để cho trẻ lặp lại nếu cần.
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.
THỬ THÁCH
Hãy nói: Tuần này chúng ta cố gắng sử dụng suy nghĩ và lời nói của chúng ta để giúp người khác
cảm thấy vui vẻ nhé.
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GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

Tôi cảm thấy thế nào về buổi học hôm nay?

Buổi tới tôi nên hay sẽ thay đổi gì?

(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 xây dựng năng lực, Hội đồng Châu Âu, 2008, p. 61.)
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PETER VÀ NHỮNG NGƯỜI ANH

Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé tên là Peter.
Cậu có hai anh trai tên là Jack và Matt. Họ quyết
định làm một chiếc thuyền lớn. Họ chuẩn bị búa,
đinh và gỗ.

Sau đó họ cùng phác thảo trên giấy hình của chiếc thuyền. Không bức nào
giống bức nào. Jack không thích bức vẽ của Peter mà lại thích bức của Matt.
Vì vậy Jack và Matt quyết định là làm theo bức vẽ của Matt.
Họ bắt đầu trọc cười Peter. Họ bảo là Peter ngớ ngẩn. Họ nói là
“em quá bé để vẽ được bức tranh đẹp.”
Peter cảm thấy tồi tệ. Cậu bắt đầu khóc. Sau đó
Jack và Matt cảm thấy tồi tệ khi nhìn thấy Peter
buồn rầu. Họ cùng nhau nói xin lỗi với Peter.
Họ cùng nhau xem lại các bức vẽ. Họ quyết định là họ có thể dùng
bức vẽ của Peter làm hai bên mặt bên của thuyền còn phần còn lại
của thuyền thì dung bức vẽ của Matt.
Tất cả đều vui vẻ rồi cùng nhau bắt tay vào làm chiếc thuyền
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MẶT VUI, MẶT BUỒN, MẶT TỨC GIẬN

CẮT THEO ĐƯỜNG BIÊN
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Tự do

Diễn đạt
QUYỀN CON NGƯỜI 19
QUYỀN TRẺ EM 13
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CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM
Điều 13, Tự do diễn đạt

Các em có quyền tìm ra những thứ
và chia sẻ suy nghĩ của mình với
người khác, thông qua nói chuyện,
vẽ, viết hay bất kì hình thức diễn
đạt nào khác…

. . . miễn là chúng không tổn hại
đến quyền của những người
khác hay uy tín của họ
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Chúng ta khác nhau

We Are Different

Để nghe nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=N-

WqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3
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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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THÍCH HAY KHÔNG THÍCH

CÁ

KEM

NHẢY MÚA

ĐÁ BÓNG

CẮT THEO ĐƯỜNG ĐEN
118

THÍCH HAY KHÔNG THÍCH
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BÔNG HOA
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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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