Bài 10
Tôi đến trường học

Colega

Tôi đến
trường học!

Tuyên ngôn Quốc tế về

Quyền con người
QUYỀN ĐƯỢC HỌC TẬP
Điều 26

QUYỀN ĐƯỢC

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.

HỌC TẬP
LỨA TUỔI: 11 - 16 tuổi

Cha mẹ bạn có quyền lựa chọn hình
thức giáo dục cho con cái họ.
NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ
1. Giáo dục khiến cho tất cả những quyền
khác trở nên có thể thực hiện được.
2. Tất cả trẻ em đều có quyền được hưởng
giáo dục.
3. Trẻ em có thể trở thành giáo viên.
CÔNG CỤ DẠY HỌC
• Sổ điểm danh
• Nội quy lớp học
• Cây gậy nói
• Bảng phấn hay flip chart
• Phấn hay bút marker
• Một tờ giấy lớn để vẽ bản đồ cộng đồng nơi
sinh sống
• Những tờ poster nhỏ về Quyền con người,
bao gồm “Quyền được hưởng giáo dục”
• Bài hát, ngọn đèn nhỏ, xem bài 5
• Bảng hỏi đánh giá học sinh
• Ảnh, cậu bé làm ở xưởng gạch từ bài trước
• Malala và câu chuyện của cô
• UDHR Điều 26, CRC Điều 28
• Bộ ảnh về các nghề nghiệp (chuẩn bị trước
khi lên lớp)
• Trích câu nói của Malala, “Một đứa trẻ, một
giáo viên”
• Quyền và trách nhiệm, 2 bộ
(Chọn một bộ và photocopy bộ đó, cắt
chúng ra và chuẩn bị trước khi lên lớp, sau
đó giữ lại cho lần sau sử dụng.)
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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

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.

CHÀO ĐÓN
Hãy trưng bày những poster nhỏ nơi dễ nhìn cho các em.
Chào đón nhiệt liệt từng em và yêu cầu các em ngồi thành nửa vòng tròn trước mặt thầy cô.
Bài hát khởi động: Ngọn đèn nhỏ này của tôi, hãy hát với sự nhiệt huyết (nếu cần quay lại bài
5 xem nhạc, nghe thì vào đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE.)
Bảng hỏi đánh giá học sinh
(5-10 phút)
Bảng hỏi ở cuối bài dùng chính những câu hỏi đã hỏi ở Bài 1 – đầu của hướng dẫn này. Sẽ là
hữu ích nếu có thể đánh giá được bao nhiêu kiến thức học sinh đã học được sau khóa học.
•

Sau buổi học hôm nay, hãy giành thời gian so sánh kết quả của hai lần khảo sát. Báo cáo
với lãnh đạo về kết quả đánh giá học sinh. Hãy giữ lại bảng kết quả ở nơi an toàn để sau này
có thể đối chiếu.

Giải thích: Trước khi bắt đầu tôi có một vài câu hỏi. Đừng lo lắng nếu các em không biết câu trả
lời. Câu trả lời ở chính là điều các em nghĩ.
Tiến hành hỏi.
Thể lệ thực hiện: Sau mỗi câu hỏi đưa ra, hãy đêm số câu trả lời và lưu lại trong tờ bảng hỏi. Giữ
kết quả này ở nơi an toàn để so sánh với đánh giá kiến thức đầu vào của học sinh.
Nếu có một người hỗ trợ thầy cô trong lúc hỏi này thì tốt hơn, để người đó đếm số em trả lời và
lưu lại câu trả lời.
Sau khi đánh giá xong, hãy nói: Cảm ơn tất cả các em đã nhiệt tình trả lời câu hỏi. Chúng ta đã
học được nhiều điều về quyền con người.
ÔN TẬP (5 phút)
Hỏi: Kĩ năng xem ảnh đoán nghĩa là gì? (Chúng là một cách giúp chúng ta biết câu chuyện mà
người chụp ảnh gửi gắm thong qua bức ảnh. Hay những em học sinh có thể gọi tên các kĩ năng
như sau, “gặp gỡ bức ảnh”, “nghiên cứu bức ảnh” và “cắt nghĩa câu chuyện của bức ảnh”).
•

Tuần trước khi chúng ta xem những bức ảnh này, các em có nghĩ về kĩ năng nào trong số
những kĩ năng trên không?

Hãy chỉ vào bức ảnh cậu bé làm việc ở xưởng gạch.
Hỏi: Chúng ta nên nhìn bức ảnh này như thế nào?
Hãy nhắc cho học sinh về những bước để “gặp gỡ bức ảnh”:
•
•
•
•

Xem xem bức ảnh có lời bình không hay có dấu hiệu cho thấy bức ảnh chụp ở đâu.
Ai là nhân vật chính trong bức ảnh
Người đó đang làm gì và chuyện gì đang xảy ra.
Thợ ảnh đang muốn nói điều gì.

Hãy chỉ vào poster nhỏ, “Quyền được bảo vệ khỏi LAO ĐỘNG TRẺ EM.”
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Hỏi: có ai nhớ tại sao lao động trẻ em lại không tốt cho trẻ cũng như thanh thiếu niên, đứa trẻ tức
là những bạn dưới 18 tuổi?
(Chúng không thể đến trường đi học và chúng không có thời gian rảnh.)
• Khi nào trẻ em có quyền KHÔNG làm việc?
(Khi nguy hiểm đến sức khỏe của chúng hay khi công việc cản trở trẻ em đến trường đi học.)
GIỚI THIỆU (10 phút)
Nói: Chính xác là như thế. Điều quan trọng cho trẻ em là đến trường đi học. Và hôm nay chúng ta
sẽ học về QUYỀN của đến trường của các em và được hưởng nền giáo dục.
Hoạt động: Câu chuyện của Malala (cuối bài này và ở cả Bài 7)
Hãy cho các em xem hình một cô gái Hồi giáo.
Hỏi: Các em có nhớ khi chúng ta nói về Malala cách đấy mấy tuần, cô gái Pakistan – bị bắn vì cô
nói trẻ em gái nên có quyền đến trường học?
•

Cô gái mới chỉ 15 tuổi khi chuyện đó xảy ra với cô.

•

Ai muốn nhắc lại cho cả lớp nghe chuyện gì đã xaỷ ra với cô gái?

Hãy cho phép một học sinh tóm tắt lại câu chuyện về Malala.
Hỏi: Làm sao các em biết giáo dục lại quan trọng với Malala như vậy? (Cô ấy đã nói với mọi
người về giáo dục cho mọi người, bao gồm cả trẻ em gái.)
•

Làm sao các em biết cô ấy là một cô gái dũng cảm?
(Cô ấy vẫn đến trường cho dù quân đội kẻ thù có đe dọa giết cô ấy.)

•

Tại sao em lại nghĩ giáo dục là quan trọng trong cộng đồng của chúng ta?
(hãy chấp nhận mọi câu trả lời. Viết chúng rất ngắn gọn lên bảng nếu muốn.)

Nói: Thật may mắn, các em có thể đến trường mà không cần lo lắng về quân đội kẻ thù. Nào
chùng suy nghĩ về một vài sự việc đang diễn ra trong cộng đồng sống của chúng ta ở đây.
Hoạt động: Bản đồ cộng đồng
(10 phút)
Nói: Nào cùng vẽ bản đồ nơi chúng ta đang sinh sống.
Cách làm: Hãy vẻ một hình vuông hay tròn nhỏ giữa bảng hay một tờ giấy to. Viết dấu X vào hình
đó và ghi dòng chữ “lớp học” hay “câu lạc bộ” hay “trường học” hay bất kì từ gì mô tả không
gian nơi chúng ta đang học ở đây.
GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Hãy em ví dụ về “những bản đồ” ghi ở cuối bài. Hướng dẫn ở đây rất
đơn giản để cho các em có ý tưởng là những gì ghi trên “bản đồ”. Dù là sản phẩm cuối cùng là gì
cũng được miễn là các em tham gia cùng thực hiện.
Nói: Đây là nơi chúng ta đang ngồi. (Chỉ vào dấu X)
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Hỏi: Cạnh chúng là gì? (Đừng quyên sử dụng cây gậy nói.)
•

Hãy để các em trả lời: ví dụ, nhà thờ. Hãy vẽ một hình vuông hay tròn nữa và ghi vào đó “nhà
thờ” hay “cửa hiệu” hay bất kì không gian gì.

•

Hay, khi xác định được địa điểm đó, nhờ một vài em đứng lên và vẽ một hình ảnh gần trung
tâm của hình tròn hay vuông đó. Ví dụ, người nói đó là nhà thờ thì mời đứng lên và vẽ hình
ảnh một nhà thờ đơn giản.

Hỏi: Phía bên kia đường (hay phía bên kia của thánh đường) là gì?
Học sinh trả lời, ví dụ đó là bệnh viên. Mời học sinh đó đứng lên vẽ hình ảnh bệnh viện vào.
•

Đâu là cửa hiệu (hay bất kì không gian nào)?
(Các em trả lời và một em lên vẽ cửa hiệu đó vào bản đồ.)

•

Còn tòa nhà nào nữa trong cộng đồng nơi này? Ngân hàng hay công viên hay sân chơi?
(Mời một em tiếp tục vẽ them vào trong bản đồ.)

•

Thế còn nhà của chúng ta ở đâu – chúng ta nên vẽ chỗ nào trên bản đồ này?

Gợi ý cho học sinh khi thấy chúng hết ý tưởng.
Khi vẽ xong bản đồ, hãy giúp học sinh nghĩ về nó từ góc độ quyền con người bằng cách hỏi
chúng những câu hỏi sau.
Hỏi: Một vài quyền con người mà chúng ta đã hỏi – theo các em quyền nào khớp với một vài tòa
nhà, hình ảnh các em vẽ trên bản đồ?
•

Để học sinh nhìn vào các poster nhỏ để quyết định xem quyền con người nào khớp với hình
ảnh trên bản đồ.

•

Hãy đặt những Điều của UDHR cạnh hình ảnh tương ứng trên bản đồ. Ví dụ
Nhà ở
Nơi thờ cúng
Bưu điện
Bệnh viện hay phòng khám
Trường học

(#16) Quyền có GIA ĐÌNH
(#18) Quyền thực hành TÔN GIÁO HAY TÍN NGƯỠNG
(#19) Quyền BIỂU ĐẠT, chia sẻ ý kiến
(#3) Quyền được CHĂM SÓC Y TẾ để bạn có thể sống sót
(#26) Quyền được đến TRƯỜNG HỌC

Nói: Cảm ơn tất cả các em đã giúp nhận diện những hình ảnh nơi chúng ta đang sinh sống. Hãy
nhìn vào “bản đồ” của chúng ta, quyền con người là một phần trong cộng đồng sống của chúng
ta.
GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Thầy cô sẽ không có một poster nhỏ cho một vài hình ảnh vì trong bài
này chưa học tới (ví dụ như bệnh viện hay phòng khám – quyền được chăm sóc y tế) hay vì
chúng không thực sự áp dụng (vật nuôi hay cây cối và hoa lá). Hãy để những hạng mục này trên
“bản đồ” mà không cần đánh số.
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TƯ DUY

(5 phút)

Giải thích: Một trong những nơi chúng ta có trên bản đồ là trường học nơi chúng ta học được
những điều mới mẻ. Các em rất may mắn khi có thể đến trường. Ví dụ như ở đất nước Pakistan
của Malala, có những nơi trên thế giới một số trẻ em không được đến trường, đặc biệt là các trẻ
em gái, đó là điều không tốt.
•

Trường học rất quan trọng, những nhà biên soạn Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người đã
nói rằng các em có QUYỀN được đến trường và học mọi thứ. Điều này được gọi là Quyền
được hưởng NỀN GIÁO DỤC.

Hãy chỉ tấm poster nhỏ: Bạn có QUYỀN được hưởng NỀN GIÁO DỤC.
Hãy đọc Điều 28 (Công ước quyền trẻ em) hay hãy gọi một em học sinh đọc giúp.
Điều 28
1. Trẻ em có quyền được hưởng nền giáo dục.
2. Những qui định trong nhà trường nên công bằng, với lòng nhân ái và tôn trọng.
(Điều này có nghĩa là các giáo viên nên đối xử với các bạn một cách công bằng với sự
nhân ái và tôn trọng. Họ không nên đánh các em coi như là một cách trừng phạt.)
3. Giáo dục tiểu học nên miễn phí và bắt buộc.
Nói: Không có giáo dục, các em không biết về quyền con người.
•

Học những điều mới lạ là rất vui. Những điều chúng ta học ở trường giúp chúng ta chuẩn bị
hành trang cho tương lai.

Hỏi: Các em nghĩ ai sẽ là người chăm sóc các em khi các em lên 18 tuổi? (hãy chấp nhận mọi
câu trả lời.)
Giải thích: Bạn sẽ cần có thể mua thức ăn và quần áo và tiền thuê nhà ở.
•

Sẽ tốt nếu các em có việc làm để kiếm tiền và mua sắm cho gia đình những thứ cần thiết. Và
sẽ thực sự tốt nếu các em yêu công việc đó.

Hỏi: Các em nghĩ một số công việc gì giúp các em kiếm tiền?
•

Các em sẽ làm gì để chuẩn bị cho công việc đó?

•

Nếu các em muốn có một công việc làm giáo viên chẳng hạn (chỉ vào “ngôi trường” trên bản
đồ) hay bác sĩ (chỉ vào từ “bệnh viện/phòng khám”), các em có cần phải đến trường và có
giáo dục không? Dĩ nhiên là có rồi.

Hoạt động: Tại sao lại đến trường học? (10 phút)
Tài liệu cần có: Bộ ảnh về các nghề (trước khi lên lớp thì che phần mô tả công việc đó đi.)
Nói: Henry và Suzie, các em có thể giúp cô giơ cho các bạn xem các bức ảnh này?
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GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Hãy giơ các bức tranh theo cách để mặt trước của ảnh hướng về phía
mình, mặt sau của ảnh hướng về phía học sinh để chúng không nhìn thấy ảnh. Rồi để mỗi em
chọn hai bức ảnh, và sau đó quay bức ảnh lại và giơ cao cả 4 bức ảnh cho cả lớp cùng xem.
Có thể chọn nhiều ảnh hơn nếu muốn, nhưng cẩn thận không hết thời gian cho các phần khác
của bài học.
Nói: Hãy giơ tay nếu em có thể cho tôi biết những người trong ảnh đang làm loại công việc gì và
tôi sẽ viết lên trên bảng (hay để học sinh tự viết lên bảng.)

Công
việc

Nhu
cầu

Hãy vẽ một dòng ở giữa bảng. Việt từ “Công việc” ở bên một bên, và từ
“Nhu cầu” ở bên kia.
Khi học sinh đầu tiên trả lời, hãy hỏi cả lớp những câu sau (chỉ mang tính
chất củng cố câu trả lời):

•

Người này đang làm gì?

•

Chúng ta gọi một người đang làm việc này là gì?

•

Công việc của họ là gì? (Hãy viết câu trả lời lên bảng.)

•

Thứ gì mà người này phải học để họ có thể làm được công việc này? (cho học sinh thời gian
nghĩ trả lời.)

•

Họ sẽ phải học gì – em có nghĩ là họ có phải đến trường học những điều này không?
(Hãy viết “trường học” hay “thực tập” hay bất kì điều gì cần phải học để làm công việc này.)

Lặp lại những câu hỏi này với từng bức ảnh.
Sau khi học sinh trả lời các câu hỏi về một bức ảnh xong, thầy cô hãy viế lên bảng, bỏ tờ che
phần mô tả bức ảnh đi và nói cho các em phần mô tả đó nói gì về công việc đó.
Sau đó chuyển sang câu tiếp theo, viết lên bảng, bỏ phần che mô tả trên ảnh đi và đọc nội dung
phần mô tả đó cho các em. Tiếp tục với tất cả các bức ảnh mà thầy cô chọn.
Ví dụ:

NGHỀ

NHU CẦU

Bác sĩ
Xây dựng
Đầu bếp

TRƯỜNG và trường y
THỰC TẬP
GIÚP VIỆC HAY THỰC TẬP HAY TRƯỜNG HỌC

Khác

Học về công việc
Thực hành việc đọc
Học số học và khoa học
Học để quản lý tiền …

Nói: Hãy giơ tay và cho tôi biết nếu các em nghĩ các em có thể làm những công việc này khi lớn
lên.
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Giải thích: Chúng ta cần đến trường học để làm những công việc này. Đôi khi chúng ta hoàn
thành xong trung học và sau đó học trường nghề và trở thành thợ và được đào tạo chuyên sâu.
Đôi khi chúng học tiếp ở trường và lên đại học.
Hỏi: Tại sao em lại nghĩ mọi người nên có thể đến trường? (Chấp nhận mọi câu trả lời.)
Giải thích: Tất cả các em rồi sẽ lớn lên. Các em ngày ngày cần học những điều mới để khi các
em lớn lên, các em có thể làm một công việc và giúp gia đình và láng giềng.
Hỏi: Vì các em đều có quyền đến trường, vậy trách nhiệm của các em là gì? (Chấp nhận mọi câu
trả lời.)
Giải thích: Khi em đến trường học, em có trách nhiệm chăm chú và chăm chỉ học tập những điều
thầy cô dạy.
•

Cũng quan trọng nếu các em chia sẻ những điều học được với người khác.

Nói: Chúng ta đã và đang nói về nhiều quyền và chúng ta đã thảo luận trách nhiệm đi đôi với
những quyền đó. Nào chúng ta cùng chơi một trò chơi là ai khớp quyền với trách nhiệm một
cách nhanh nhất nhé.
Hoạt động: Quyền và Trách nhiệm, một trò chơi thẻ bài
Ở cuối bài này, có hai bộ thẻ bài – một bộ có chữ và bộ khác không có chữ. Trước khi lên lớp,
hãy chọn một trong hai bộ và photocopy để mỗi nhóm có đủ cả bộ thẻ. Cắt bộ thẻ ra theo cỡ
như nhau. Trộn lẫn chúng lên. Sử dụng bộ gốc để đối chiếu các cặp quyền và trách nhiệm khi
cuối trò chơi. Nên hãy giữ lại bộ gốc.
Thể lệ chơi: Nhanh chóng cho học sinh đếm 1, 2, 1, 2, 1, 2, cứ thế cho đến hết lớp. Nam và nữ
trộn lẫn trong các nhóm. Người mang số 1 vào 1 nhóm, người mang số 2 vào một nhóm.
GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Thầy cô có thể sử dụng bộ thẻ không đánh dấu hay có đánh dấu, bộ
nào mà thầy cô nghĩ sẽ vui cho học sinh. Đảm bảo cả hai nhóm đều có bản sao của cùng 1 bộ
thẻ.
Nhóm A chuyển đến một góc của lớp và Nhóm B chuyển qua góc khác. Nếu lớp có hơn 2 nhóm,
thì chia ra các góc khác nhau của phòng học.
Nói: Nào chúng ta cùng xem ai có thể khớp quyền với trách nhiệm một cách nhanh nhất.
•
•
•
•

Đừng bắt đầu cho đến khi nghe tấhy hiệu lệnh BẮT ĐẦU!
Khi đội bạn nghĩ là đã khớp xong thì giơ tay ra hiệu.
Chúng ta sẽ dừng trò chơi và kiểm kê.
Nếu đúng hết, thì đó là đội chiến thắng, nếu không chúng ta lại tiếp tục chơi.

Rồi phát cho mỗi nhóm một bộ thẻ.
Nói: 1, 2, 3, BẮT ĐẦU!
Cuối trò chơi, chúc mừng các em, và giành vài phút khớp các cặp quyền và trách nhiệm.
Hỏi: Điều gì quan trọng hơn – quyền hay trách nhiệm?
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Nói: Đừng quên trách nhiệm của chúng ta với nhau là quan trọng như quyền của chúng ta vậy.
KẾT LUẬN

(5 phút)

Hỏi: Làm sao em có thể để những điều em đã học về quyền con người có thể chiếu sáng ở nhà
và trong cộng đồng mình sống? (Bằng cách chia sẻ những điều đã học với tất cả mọi người ở
khắp nơi.)
Nói: Các em nhớ cô gái Malala? (hãy cho các em xem ảnh.). Cô gái biết là tất cả chúng ta có
quyền đến trường học nhưng cô không chỉ đến trường mà không lo lắng cho những người khác.
•

Hôm nay cô gái đã để cho ngọn đèn của mình chiếu sang bằng cách nói cho tất cả mọi người
rằng họ có quyền được hưởng giáo dục và họ nên đến trường học. Và cha mẹ họ nên để cho
điều đó thành hiện thực.

Hãy cho các em xem poster nhỏ và hỏi: Ai muốn xung phong đọc cho mọi người cùng nghe?
Một đứa trẻ, một người giáo viên, một cây bút và một quyển sách có thể thay đổi cả thế giới.
Nói: Đây là điều Malala nói khi cô gái phát biểu trước những nhà lãnh đạo quốc gia.
Hỏi: Em hiểu câu này nghĩa là gì? (hãy chấp nhận mọi câu trả lời.)
•

Tại sao em nghĩ đó là điều đúng đắn?

•

Đúng như thế nào cho Malala?

•

Điều này đúng với em thế nào?

Giải thích: Em không cần có một ngôi trường to đẹp. Tất cả những gì em cần là những tài liệu
đơn giản, một ai sẵn sàng và có thể làm thầy, và những đứa trẻ sẵn sàng học tập. Những thứ
đơn giản nhỏ bé có thể tạo ra một sự khác biệt lớn lao.
Hỏi: Điều này có nghĩa là em có thể trở thành một giáo viên chỉ bằng cách chính em làm một tấm
gương tốt? (Đúng.)
Giải thích: Khi em học những điều mới mẻ, em nên chia sẻ với những người khác như Malala đã
làm. Và sau đó em cũng trở thành một người thầy.
•

Và giống như bài hát (hay bài thơ). Đó là cách em để ngọn đèn của em chiếu sang bằng cách
dạy cho mọi người những điều hay tốt em đã học còn họ thì chưa biết.

THỬ THÁCH
Nói: Tuần này, hãy để ngọn đèn nhỏ của em chiếu sáng và dạy lại bài hát này cho gia đình và bạn
bè.
•

Hãy mời bạn bè đến học cùng chúng ta. Hẹn gặp lại các em lần tới.
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GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN
Tôi nghĩ buổi học hôm nay thế nào?

Lần tới tôi nên làm gì khác?

Hiệu đính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách thức tất cả 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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BẢNG HỎI

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
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.
Giữ bản đánh giá đầu vào và bản này để tương lai có thể dùng lại.
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KHÔNG

Ảnh: cậu bé làm việc ở xưởng gạch

Cậu bé làm việc ở xưởng gạch Bolivia, South America. Đã chụp bởi Crozet M. 2010. © ILO
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VÍ DỤ VỀ BẢN ĐỒ CỘNG ĐỒNG
Bản đồ cộng đồng nên đơn giản và dễ vẽ. Ví dụ 1 là có đường xá và cây cối. Ví dụ 2 chỉ có tên và
mũi tên. Sử dụng ví dụ nào cũng được miễn là phù hợp nhất và tốt nhất. Điều thầy cô muốn là
một bản đồ dễ vẽ và vẽ nhanh để học sinh điểm tên và minh họa cộng đồng mình. Trò chơi này
nên vui.

Cánh
đồng

Nhà ở

Nhà ở

Cánh
đồng

Câu lạc bộ của
chúng ta

Cửa hàng

Công
viên

Trường
học

Phòng khám

Nhà của
Sam

VÍ DỤ 2

Cánh đồng

Sân chơi
Nhà của Sam
Nhà của Meena

Cánh
đồng

VÍ DỤ 1

Vườn cộng đồng

Nhà của Ali

Phòng khám
Nhà thờ

Nhà
Meena

Câu lạc
bộ của
chúng ta

Nhà Celia

Nhà Ana
home

Cửa hiệu

Ngân hang
Trường học
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MALALA YOUSAFZAI
Malala sinh năm 1997. Cha mẹ cô đặt tên cô theo tên một người phụ nữ rất nổi tiếp từ những
năm 1800 – người đã hi sinh khi lãnh đạo quân đội Pakistan giành chiến thắng trước kẻ thù. Đất
nước cô không bao giờ quên nhân vật này và Malala rất ngưỡng mộ người nữ anh hùng này.
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. Điều này khiến Malala rất trăn trở và cô nghĩ đó là điều không công
bằng, đặc biệt khi cô rất yêu trường lớp.
Sau đó quân đội Taliban đến thị trấn nơi cô sống. Có một nhóm người có những ý kiến rất cứng
nhắc về xã hội và họ tuyên bố là trẻ em gái không được đến trường nhưng Malala và bạn bè
không tuân lệnh. Khi Malala 11 tuổi, cô thậm chí còn phát biểu bài, “Làm sao Taliban dám tước đi
quyền cơ bản nhất của tôi là được giáo dục?”
Malala bắt đầu viết blog trên mạng internet mô tả những chuyện đang xảy ra. Trong vòng vài năm
tiếp theo, những phóng viên ở nhiều tờ báo đã phỏng vấn cô và cô trở thành nổi tiếp vì đã lên
tiếng ủng hộ giáo dục cho trẻ em gái.
Vì vậy Taliban đã dọa giết cô nhưng không ai tin Taliban sẽ giết một cô gái trẻ.
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?”. Bạn bè cô hướng về
phía cô và tình cờ lại tạo tín hiệu để họ nhận ra cô. Người đàn ông cầm súng ngay lập tức nhắm
súng về phía cô, đánh vào đầu Malala. Hai người bạn của cô cũng bị thương trong vụ tấn công
này trước khi tên này bỏ chạy.
Malala suýt mất mạng nhưng đã sống sót sau nhiều ca phẫu thuật. Mọi người trên toàn thế giới
tỏ ra phẫn nộ khi nghĩ một người cố gắng mưu sát một cô gái chỉ vì cô bé muốn đến trường đi
học. Hơn 2 triệu người đã kí vào một bản kêu gọi quyền giáo dục và Quốc hội Pakistan đã nhanh
chóng thong qua Quyền đầu tiên trong lịch sử nước này về Giáo dục tự do và bắt buộc. Điều này
thực sự tuyệt vời.
Đến nay cô vẫn tiếp tục lên tiếng ủng hộ giáo dục, đặc biệt cho trẻ em gái. Năm 2014, hai năm
sau vụ tấn công, lúc đó cô mới 17 tuổi, nhưng Malala đã được trao giải Nobel vì hòa bình – trao
cho người đã đóng góp trong toàn thế giới thúc đẩy hòa bình. Malala là người trẻ nhất được
nhận danh hiệu này.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã mô tả về cô gái là “một người vận động mềm mỏng dũng cảm
về hòa bình người mà thông qua hành động giản đơn là đến trước đi học mà đã trở thành nhà
giáo toàn cầu.”

169

170

QUYỀN ĐƯỢC

GIÁO DỤC.
UDHR 26 & CRC 28 & 29
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1. Trẻ em có quyền được học tập
2. Quy định trong nhà trường nên công bằng,
với sự nhân ái và tôn trọng. (Điều này
nghĩa là giáo viên nên đối xử với các em
công bằng và không hẹp hòi hay chế giễu
em. Họ không nên đánh các em và coi đó
là cách phạt.)
3. Giáo dục tiểu học nên miễn phí và bắt
buộc.
CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM
ĐIỀU 28
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ẢNH NGHỀ NGHIỆP

MỘT ĐẦU BẾP làm việc trong bếp để nấu thức ăn cho khách hàng.
Để thành đầu bếp không cần phải giáo dục đặc biệt. Một vài đầu bếp được đào tạo tại chỗ tại
nhà hàng. Rất nhiều đầu bếp đến trường dạy nấu ăn học cách làm những món đặc biệt. Những
đầu bếp này có thể kiếm nhiều tiền hơn vì họ có những kĩ năng đặc biệt.

GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Trước khi vào lớp hay khi chơi trò trơi, nhớ che phần mô tả này
đi để các em không nhìn được ngay từ đầu trò chơi. Có thể dùng tờ giấy để che đi hay
gấp phần này lại. Sau khi các em gợi ý được nghề này rồi thì bỏ phần che đi và đọc nội
dung cho các em nghe hay nhờ một em đọc to.
Tương tự với những nghề khác
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NGƯỜI NÔNG DÂN trồng cây nuôi con vật. Khi một người nông dân thu hoạch mùa màng,
người này bán cho những người khác. Nếu họ nuôi cả các con vật như cừu, họ có thể bán lông
cừu hay bán vật nuôi giết lấy thịt. Nếu nuôi bò, thu hoạch sữa bán.
Làm người nông dân không có yêu cầu giáo dục gì đặc biệt. Có một vài lớp mà học sinh có thể
tham gia ngay từ khi học ở trường trung học hay đại học để giúp các em hiểu hơn cách trồng
trọt, làm sao để trồng tốt hay nuôi vật tốt hơn.
RETRANSLATE
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MỘT PHI CÔNG lái máy bay chở người hay chở hàng luân chuyển giữa nơi này sang nơi khác.
Một phi công phải học cách lái máy bay ở một trường đặc biệt dạy lái. Anh ấy hay cô ấy phải bay
nhiều giờ với một giáo viên, sau đó làm bài kiểm tra để có bằng lái cho phép lái máy bay. Một
người cũng có thể lái nếu anh ấy hay cô ấy được nhập học trường lái máy bay quân sự.

175

THỢ CƠ KHÍ sửa chữa máy móc. Đôi khi những chiếc máy to như máy trong nhà máy sản xuất
hay đôi khi nhỏ như các động cơ trong ô tô và xe tải.

Một thợ cơ khí miệt mài phải cho phép họ làm việc thực tâpj đến khi học được các kĩ năng cần
để hành nghề.
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MỘT GIÁO VIÊN làm việc trên lớp với học sinh. Anh ấy hay cô ấy dạy học sinh đọc viết. Anh ấy
hay cô ấy có thể dạy số học, lịch sử và các chủ đề khác. Ở nhiều nước, một người giáo viên phải
hoàn thành trung học và học khóa sư phạm ở trường sư phạm hay đại học sư phạm.
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MỘT Y TÁ chăm sóc bệnh nhân, đôi khi trong bệnh viện hay phòng khám để hỗ trợ bác sĩ. Anh
ấy và cô ấy phải hoàn thành khóa đào tạo tại trường y hay đại học y. Có thể phải học một hay
nhiều năm, tùy vào loại điều dưỡng. Cô ấy hay anh ấy phải vượt qua kì thi và làm giúp việc tại
các phòng khám hay bệnh viện trước khi chính thức hành nghề.

MỘT BÁC SĨ giúp người bệnh. Anh ấy có thể quyết định điều gì nên làm cho người bệnh. Anh ấy
có thể kê đơn thuốc. Anh ấy làm lành xương gẫy hay giúp những người bị đau.
Nếu bạn muốn trở thành một bác sĩ, bạn phải hoàn thành một khóa học ở trường đại học .Sau đó
bạn phải học trường y nơi đào tạo bác sĩ trong 4 năm học. Sau đó bạn phải làm bài kiểm tra và
có thể hành nghề.
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MỘT NHA SĨ giúp chăm sóc răng miệng cho bạn. Anh ấy hay cô ấy giúp chữa đau răng và cho
lời khuyên và tư vấn cách đánh răng tốt nhất và chăm sóc răng lợi của bạn.
Một nha sĩ phải học đại học trước khi xin vào trường chuyên đào tạo nha sĩ. Khi hoàn thành khóa
học, anh ấy hay cô ấy phải thi mới có thể hành nghề nha sĩ.
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Một đứa trẻ,
Một giáo viên,
một
cây
bút,
và một
quyển
sách
có thể
thay đổi thế giới.
Malala Yousafzai phát biểu hôm sinh nhật lần thứ 16 của
mình tại Đại hội thanh niên LHQ

180

KHỚP QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRẺ EM

BỘ THẺ SỐ 1

Tự do biểu đạt

Quyền được thể hiện quan điểm và được
lắng nghe nghiêm túc

Trách nhiệm lắng nghe người khác một cách
tôn trọng

Lao động trẻ em

Quyền được bảo vệ khỏi lao động trẻ em

Trách nhiệm tử tế và giúp đỡ người khác

Hãy cắt theo đường
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BỘ THẺ SỐ 1
Phân biệt đối xử

Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử
và được người khác đối xử một cách tôn trọng

Trách nhiệm trở thành người tốt nhất có thể

Gia đình

Trách nhiệm thể hiện yêu thương và chăm
sóc người khác

Quyền có gia đình và ai đó chăm sóc bạn
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BỘ THẺ SỐ 1
Quyền được

Trách nhiệm phải học tập và tôn trọng giáo
viên

Quyền được hưởng nền giáo dục tốt

Cuộc sống và an ninh

Trách nhiệm chăm sóc bản than và không
lãng phí

Quyền được sống và an toàn

Nguồn: Adapted from an illustrated guide issued by the National Children's Rights Committee, South Africa
(http://www.cyc-net.org/cycnet-usage.html).
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KHỚP QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRẺ EM

Cắt dọc đường đen.
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BỘ ẢNH THẺ SỐ 2

BỘ ẢNH THẺ SỐ 2
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BỘ ẢNH THẺ SỐ 2

Nguồn: Adapted from an illustrated guide issued by the National Children's Rights Committee, South Africa
(http://www.cyc-net.org/cycnet-usage.html).
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