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“Cuốn sách sinh động và thực tế này là một công cụ tuyệt vời phục vụ cho đối tượng trẻ em, 
thanh thiếu niên và người lớn, và Tôi rất biết ơn GO-HRE đã biên soạn cuốn sách  

này. Tôi hy vọng cuốn sách có thể phục vụ đông đảo và từ đó góp phần thúc  
đẩy, tôn trọng và thực thi tất cả quyền con người.”  
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Trưởng Nhóm làm việc liên lạc các tổ chức  
Phi Chính phủ về Học tập và Giáo dục Quyền con người. 
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Là giáo viên hay người điều phối lớp, khi làm việc với những người trẻ, quí 
vị có thể điều chỉnh tài liệu trong cuốn cẩm nang hướng dẫn này sao cho 

phù hợp với văn hóa và hoàn cảnh riêng. Tuy nhiên, cuốn cẩm nang hướng 
dẫn này sẽ được sử dụng trọn vẹn. Không xóa bài học hay thay đổi chủ ý 

gốc của bài. Qúi vị nên quen thuộc với Tuyên bố quốc tế về quyền con 
người, cũng như Công ước về quyền của trẻ em, cả hai tài liệu này đều 

được đính kèm ở phần cuối của cuốn cẩm nang này. 
 
 

Trong tiếng Bồ đào nha và Tây ban nha, từ “colega” có nghĩa là đồng 
nghiệp, bạn bè, cộng sự hay đồng hành. Nó là một từ nghe thân thiện và 

gợi mời khi đọc lên hay nói ra bởi bất kỳ ai trên thế giới cho dù từ này 
không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.  

 
Chữ tượng hình Trung quốc của từ “colega” ( 同事 ) truyền tải ý nghĩa con 

người chung sống trong sự hòa hợp. Đó là niềm hi vọng của cuốn cẩm 
nang này. Colega mời tất cả mọi người cùng nắm tay, khoác tay và nuôi 

nấng một văn hóa tôn trọng quyền con người trên toàn cầu.  
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LỜI TỰA 
 
COLEGA: Cảm nang hướng dẫn giáo dục quyền con người là một sản phẩm của Văn phòng 
giáo dục quyền con người ở Geneva (viết tắt là GO-HRE) cùng với các văn phòng quốc tế 
có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Chương trình GO-HRE liên kết với Trung tâm Nghiên cứu 
Quốc tế David M. Kennedy thuộc Trường Đại học Brigham Young – một tổ chức phi chính 
phủ do Liên hợp quốc chứng nhận, cùng sự tham vấn đặc biệt với Hội đồng xã hội và kinh 
tế Liên hợp quốc.  
 
Cảm nang này biên soạn những thực hành tối ưu dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và sự 
tưởng tượng sáng tạo. Chúng tôi cũng rút ra những bài học từ nhiều cuốn sổ tay,cẩm nang 
hướng dẫn quyền con người khác cũng như những chương trình xuất sắc do các tổ chức 
và cá nhân trên toàn thế giới xây dựng, chẳng hạn như Hội đồng châu Âu, tổ chức Amnesty 
Quốc tế, Trung tâm Wergeland, và Equitas Play It Fair (Chơi công bằng). Chúng tôi cũng ghi 
nhận những ấn phẩm của những tổ chức này cung cấp nguồn tư liệu cho rất nhiều nội dung 
trong cuốn cẩm nang này. Những ví dụ và nội dung của họ rất tạo cảm hứng.  
 
COLEGA là một nguồn liệu giảng dạy cho các tình nguyện viên GO-HRE làm việc ở trong 
nhiều bối cảnh truyền thông, ngôn ngữ, và quốc gia khác nhau trên toàn thế giới và cũng là 
nguồn học liệu sử dụng cho các nhà giáo dục về quyền con người. 
 
Mục tiêu hướng dẫn của COLEGA là gấp đôi:  
 
Phổ biến kiến thức về Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người và Công ước về quyền trẻ 
em, đặc biệt trong số thanh thiếu niên ở độ tuổi đi học.  
 
Các ứng xử quyền con người. Một sản phẩm của kiến thức chính là sự ứng xử tương 
ứng. Chúng tôi tin tưởng rằng sự ứng xử tương ứng với kiến thức về quyền con người sẽ 
tăng lên và tạo ra các môi trường hay các nền văn hóa dựa trên những nguyên tắc quyền 
con người.  
 
Chúng tôi đặc biệt biết ơn những người đã tình nguyện đóng góp thời gian và chuyên môn 
để chọn lựa hàng núi những tài liệu giáo dục quyền con người có sẵn. Rất nhiều người mà 
không thể kể tên hết. Chúng tôi biết ơn họ rất nhiều.  
 
Chúng tôi không phải là người tiên phong cũng sẽ không phải là những người cuối cùng 
tham gia vào giáo dục quyền con người. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn cẩm nang này sẽ đem 
lại lợi ích thúc đẩy những nỗ lực tiếp theo xây dựng và đẩy mạnh một nền văn hóa toàn cầu 
về quyền con người khi chúng ta hướng sự tập trung vào những đứa trẻ, niềm hy vọng tốt 
nhất cho tương lai của chúng ta. 
 
COLEGA không phải để bán cũng như không có động lực lợi nhuận nào. Chúng tôi đã nỗ 
lực hết sức có thể để ghi chú tất cả các nguồn tham khảo và sự điều chỉnh. Chúng tôi xin 
thứ lỗi nếu như còn thiếu sót nào và sẽ rất hân hạnh điều chỉnh trong lần ấn bản tiếp theo.  
 

Geneva, Switzerland 
Tháng 8, 2020 
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TỔNG QUAN 
 
MỤC ĐÍCH CỦA CẨM NANG HƯỚNG DẪN COLEGA LÀ GÌ?  
Cẩm nang hướng dẫn này nhằm thúc đẩy giáo dục quyền con người ở nhiều bối cảnh 
khác nhau, và bao gồm những hoạt động học tập không chỉ mang tính giải trí mà còn 
mang tính gợi suy tư.  
 
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG? 
1. Trẻ em lứa tuổi từ 6 đến 16, nhằm giúp chúng thấm nhuần thái độ quyền con người 
trong nhận thức và cách ứng xử của mình.  
 
2. Những người hướng dẫn và giáo viên, nhằm cải thiện việc giảng dạy và đề cao các giá 
trị quyền con người trong sự trao đổi của họ với trẻ khi họ lồng ghép những ý tưởng và bài 
học vào trong các hoạt động đã định.  
 
NỘI DUNG CỦA CẨM NANG COLEGA LÀ GÌ? 
Cẩm nang bao gồm các kế hoạch bài học chung, những gợi ý giảng dạy thực tiễn và 
những hoạt động về quyền con người cụ thể. COLEGA được chia làm 5 phần:  
 
• Lời nói đầu và tổng quan  
• Thông tin nền tảng  
• Những hướng dẫn và gợi ý cho giáo viên 
• Các hoạt động, người truyền lửa và ôn tập  
• Các bài học, bài hát và tài liệu  
 
CÁC BÀI HỌC  
Ở cuối mỗi bài học, có một bảng “Ghi chú của giáo viên” ở đó các quý vị có thể ghi lại 
những thay đổi, ý tưởng hay thách thức nào để sau này đối chiếu tham khảo. Quý vị nên 
giữ bản gốc sử dụng cho các bài học và hoạt động trong một tập tài liệu để sau này sử 
dụng hay tham khảo.  
 
  
CÁCH SỬ DỤNG CẨM NANG COLEGA  
1. Đọc thông tin nền tảng ghi trong “Công cụ cho người hướng dẫn” ở Phần I, ở cuối của 
cẩm nang. Làm quen với lịch sử Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người và Công ước về 
quyền trẻ em , cũng như những nguyên tắc và giá trị quyền con người. Quý vị cũng sẽ thấy 
thong tin về cách sử dụng cẩm nang COLEGA. 
 
2. Lập kế hoạch bài học và những hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Xác định các hoạt 
động và chiến lược đáp ứng nhu cầu của những người trẻ và học sinh đặc biệt.  
 
3. Tiến hành thảo luận thường xuyên với đồng nghiệp về cách sử dụng COLEGA. Chia 
sẻ những thành công cũng như thách thức của quý vị và cùng với đồng nghiệp tìm hướng 
giải quyết và cách thức để sử dụng cuốn cẩm nang này được tốt hơn. 
 
4. Người hướng dẫn/giáo viên: Dạy các bài học trong cuốn cẩm nang này theo đúng thứ 
tự. Vì bài sau được biên soạn dựa trên bài trước theo cách sao cho giúp trẻ học và nhớ 
nội dung bài tốt nhất. 
 
(Điều chỉnh từ Chơi công bằng! Bộ công cụ giáo dục quyền con người cho trẻ, 2008 Equitas – 
Trung tâm quốc tế về giáo dục quyền con người.  
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Bài học 
 

 
 
 
 
Thanh thiếu niên 

 
Lứa tuổi 11 – 16 tuổi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 11 

Sinh ra được 
tự do 
 
QUYỀN ĐƯỢC 
SỐNG, TỰ DO VÀ 
AN TOÀN  
 
 
LỨA TUỔI : 11 – 16 tuổi 
 
 
NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ  
 
1.  Khi mọi người làm việc cùng nhau, giúp 

đỡ lẫn nhau, cả xã hội sẽ tiến bộ nhanh 
hơn. 

 
2.  Những việc nhỏ chúng ta làm cho nhau 

có thể tạo ra sự khác biệt lớn.  
 

3.  Sau cuộc Chiến tranh thế giới II, các nhà 
lãnh đạo trên thế giới đã nhóm họp với 
nhau để cùng lên kế hoạch cho một cách 
giúp con người học cách sống và làm 
việc với cùng nhau trong hòa bình.  

 
NHỮNG CÔNG CỤ DẠY HỌC 
 
• Một cây gậy nói (ngắn)  
• Sổ điểm danh lớp 
• Bảng hỏi đánh giá học sinh 
• Đồng hồ đo thời gian hay máy đo thời 

gian  
• Câu chuyện, “ Những chiếc hộp cuả 

Katje” 
• Phấn viết bảng hay bút viết bảng mêca  
• Bảng đen phấn hoặc flipchart 

 
 

Colega Bài số  1 
Sinh ra được tự do  

 

Tuyên ngôn Quốc tế về  

Quyền con người	

QUYỀN ĐƯỢC SỐNG,  
TỰ DO VÀ AN TOÀN 
 
Điều 3 

Mọi người đều có quyền được sống, 
tự do và an toàn của con người. 
 

 
LƯỢC GIẢN 

 
Bạn có quyền sống, và tự do và cảm thấy 
an toàn. 
 
 

Công ước về 
Quyền trẻ em 

 
Điều 3 
Trong tất cả mọi hành động về trẻ em 
được thực hiện bởi cơ quan phúc lợi xã 
hội nhà nước hay tư nhân, cơ quan luật 
pháp, cơ quan hành chính hay hành 
pháp, luôn phải đặt lợi ích tốt nhất của 
trẻ lên làm sự quan tâm chính yếu.  
 

LƯỢC GIẢN 
 

Mọi hành động và quyết định tác động 
đến trẻ nên dựa trên sự xem xét điều gì 
là tốt nhất cho bạn và cho trẻ em khác. 
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NGÀY ĐẦU CỦA LỚP  
Hãy chuẩn bị lớp học. Cố gắng sao cho lớp sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp.  
 
TRƯỚC buổi đầu tiên: Hãy chuẩn bị một quyển SỔ ĐIỂM DANH gồm danh sách các học sinh 
trong lớp để theo dõi tính chuyên cần lên lớp. Mẫu sổ điểm danh ở cuối bài. 
 
PHẦN I: CHÀO ĐÓN VÀ PHỔ BIẾN NỘI QUY LỚP HỌC (5 phút) 
 
• Hãy chào đón từng em một cách nồng nhiệt và chỉ vị trí ngồi cho từng em.  

 
• Giới thiệu ngắn gọn về thầy/cô và hãy chia sẻ cho học sinh niềm vui phấn khởi khi thầy cô 

được bắt đầu dạy khóa học về quyền con người này.   
 
• Hãy lý giải cho các em biết thầy/cô yêu chuộng quyền con người và rồi các em cũng sẽ thế. 
 
Nội quy lớp học   (10 phút) 
 
Hãy hỏi: Có bạn nào trong lớp biết Cây gậy nói là gì không? (hãy giơ cây gậy ra cho các em nhìn 
thấy.) 
 
Giải thích: Một vài người bản xứ sử dụng một Cây gậy nói khi họ muốn phát biểu trong một nhóm. 
Người nào có cây gậy nói, thì những người khác hoàn toàn im lặng để cho người đó nói. 
 
Giải thích: Nếu em muốn phát biểu trong lớp, hãy giơ tay và đợi cho đến khi em có cây gậy nói 
mới bắt đầu nói. Khi em nói xong, em truyền Cây gậy nói đó lại cho người đứng lớp hay một bạn 
khác đang giơ tay xin phát biểu. Chúng ta sẽ sử dụng cây gậy nói trong lớp học do vậy mọi người 
đều có cơ hội được nói và từng người người một,  
 
• Nào chúng ta cùng sử dụng Cây gậy nói ngay bây giờ. Chúng ta sẽ truyền cây gậy từng người 

một giới thiệu tên và món ăn yêu thích của mình. Tôi đang có cây gậy nên tôi sẽ là người bắt 
đầu trước.  
 

• Tên tôi là __________ và món ăn yêu thích của tôi là ___________. 
 
Truyền cây gậy cho người ngồi cạnh bạn. 
 
• Học sinh: Tên tôi là __________ và món ăn yêu thích của tôi là ___________. 
 
Rồi bạn đó lại truyền cây gậy nói cho người bên cạnh, cứ thế cho đến khi cả lớp giới thiệu xong.  
 
Hãy nói: Tốt lắm! Giờ chúng ta cần quyết định một số nội quy để giữ trật tự lớp học.  
 
Hãy hỏi: Các bạn muốn có nội quy nào để giữ lớp trật tự? 
 
• Khi bạn có một ý tưởng, hãy giơ tay và tôi sẽ truyền cây gậy nói cho bạn.  
 
Người đứng lớp hay một người lớn viết tất cả các ý kiến của các em lên trên bảng hay giấy. 
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Hãy cho phép các em học sinh lựa chọn từ 3 đến 4 nội quy mà chúng thích nhất hay nghĩ là 
quan trọng nhất.  
 
Hãy cố gắng có được ít nhất 3 hay 4 nội quy sau:  
 
 
• Lắng nghe: Một lúc chỉ một người nói. Hãy giơ tay và chờ đến khi có được cây 

gậy nói.  
 
• Sử dụng ngôn ngữ tôn trọng. Chúng ta sẽ chỉ dùng những từ ngữ bao 

dung và tôn trọng cảm giác của người khác.   
 

• Tuân thủ.  Chúng ta sẽ lắng nghe cẩn thận khi người đứng lớp đang nói và làm theo 
chỉ dẫn.  
 

• Đúng giờ. Cố gắng đến lớp đúng giờ. 
 
Hãy hỏi: Các bạn có nghĩ chúng ta nên có hình phạt nếu ai đó không tuân thủ nội quy không? 
Hãy đừng quên sử dụng Cây gậy nói nhé nếu em muốn nói ý kiến của mình. 
 
Người đứng lớp hay một người lớn sẽ viết tất cả các ý kiến của các em lên bảng hay tờ giấy. 
Hãy để cho các em học sinh tự quyết định.  
 
Người đứng lớp nên gợi ý một ý đơn giản làm ví dụ từ đó các em biết là sẽ không phải hình phạt 
gì kinh khủng. Gợi ý: Ở lại lớp thêm 1 phút sau khi cả lớp đã tan về hết.  
 
Hãy giải thích là các em sẽ làm một Bảng nội quy lớp học và đặt ở vị trí để ai cũng nhìn được. 
Hay các em có thể giữ tờ giấy mà các em đang viết những ý kiến gợi ý và đặt ở đâu đó để ai 
cũng nhìn thấy.  
 
   
LƯU Ý: Bảng NỘI QUY LỚP HỌC nên đơn giản và luôn trưng bày xuyên suốt buổi học và ở nơi 
mà các em nhìn thấy. Khi cần thầy/cô có thể nêu ngắn gọn nội quy để nhắc nhở học sinh những 
điểm chính. Hãy mang bảng nội quy về nhà sau mỗi buổi học nếu ở lớp học không có chỗ an 
toàn để cất. 
 
 
PHẦN II: GIỚI THIỆU 
 
Hãy đánh giá học sinh TRƯỚC KHI bắt đầu bài học đầu tiên (10 phút) 
 
Hãy thực hiện hoạt động khảo sát này TRƯỚC KHI giáo viên trình bày bất kì nội dung gì về 
quyền con người. Điều này rất quan trọng khi xác định được trẻ HIỆN đang biết gì rồi. Và cũng là 
một cách để khơi sự hứng thú của học sinh vào tài liệu học tập. Sẽ hữu ích nếu có một người 
cùng ở đó giúp đếm và ghi lại các câu trả lời của các em.  
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LƯU Ý: Cuối bài này là bảng hỏi gồm một danh sách các câu hỏi thu thập thông tin. Bảng 
hỏi này ngắn, làm nhanh và dễ trả lời. Khi trả lời xong bảng hỏi sẽ được lưu lại. Cuối toàn 
bộ khóa học, giáo viên sẽ lại sử dụng đúng bảng hỏi này. Vào lúc đó (tức là cuối khóa học), 
hãy so sánh kết quả của hai bảng hỏi giúp giáo viên đánh giá được kết quả học tập của 
học sinh. 
 
 
Cách làm: 
Sau mỗi câu hỏi, hãy đếm tổng số câu trả lời “có” và “không”, sau đó ghi lại tổng số câu trả lời 
cho bảng hỏi. Hãy giữ số liệu thu thập này ở một nơi an toàn để khi đến cuối khóa học làm phép 
so sánh. 
 
Hãy giải thích: Tôi có một vài câu hỏi trước khi chúng ta bắt đầu bài học hôm nay. Đừng lo lắng 
nếu em không biết câu trả lời. Câu trả lời đúng chính là điều mà em cho là đúng. 
 
 
Tiến hành hỏi học sinh   (5 phút) 
 
Sau khi xong, hãy thu thập thông tin và giữ ở nơi an toàn để mang ra so sánh vào cuối khóa học:  
 
Hãy nói: Cảm ơn tất cả các em đã nhiệt tình trả lời.  
 
Hãy hỏi: các em có nhớ khi tôi nói với các em là tôi yêu chuộng Quyền con người không?  
 
Hãy giải thích: Trong vài tuần tới đây, chúng ta sẽ học những thông tin mới, thú vị về quyền con 
người – về những quyền mà em và mọi người trên trái đất này đều có. Chúng ta sẽ bắt đầu với 
một trò chơi “Cuộc đua lên đỉnh”. 
 
Hoạt động: Cuộc đua lên đỉnh (10 phút) 
 
Thể lệ chơi: Chia lớp ra thành nhóm nhỏ (các nhóm KHÔNG cần là số chẵn).   
 
• Hãy nói cho các nhóm biết về mục đích của trò chơi là đi bộ hay leo càng nhanh càng tốt từ 

điểm này sang điểm kia (ví dụ, đi quanh tòa nhà, hay lên cầu thang hay từ cây này sang cây 
kia, hay leo lên đồi, hay từ góc này của phòng sang góc kia của phòng…). 

 
• Tách hai nhóm ra để các em có thể thảo luận riêng.  
 
• Nhóm A: hãy nói cho các em là trong khi các em đang nói chuyện với Nhóm B, các em nên 

thảo luận cách nhanh nhất để về đích. 
 
• Nhóm B: Hãy hướng dẫn nhóm riêng về cách tốt nhất để chặn nhóm kia. Lưu ý không được 

hung hăng hay chạm vào học sinh khác nhưng các em có thể sử dụng các chiến thuật như 
đứng ngáng đường, tạo vật cản trên đường hay cố gắng tạo ra sự mất tập trung cho nhóm 
kia. 

 
• Rồi đưa hai nhóm trở về vạch xuất phát và ra hiệu lệnh bắt đầu đi.  
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• Dùng đồng hồ đo thời gian, để xem mọi người hết bao nhiêu thời gian để về điểm đích.   
 
• Công bố thời gian đi của học sinh để về đích. 
 
Vòng hai:  Chơi lại, yêu cầu học sinh tiếp tục cung đường đó nhưng thay đổi luật chơi.  

 
• Lần này, mọi người nên hỗ trợ nhau để về đích nhanh nhất có thể. 
 
• Hãy nói cho học sinh là sẽ tính thời gian. Và ra hiệu lệnh bắt đầu.  
 
• Hãy công bố thời gian về đích ở vòng hai. 

 
TƯ DUY   (10 phút)  
 
Hỏi và thảo luận: Tại sao vòng này lại tốn ít thời gian hơn vòng trước?  
 
Cho học sinh có thời gian suy nghĩ trả lời. Ghi nhận tất cả các câu trả lời.  
 
Giải thích: Sự tiến bộ trong xã hội rất giống như trò chơi này. Khi mọi người cùng làm việc hỗ trợ 
nhau, thì toàn xã hội sẽ tiến bộ nhanh hơn. 

 
• Một vài cách thức trong cuộc sống mà người ta làm để cản trở người khác là gì?  

 
• Khi ai đó làm ảnh hưởng đến tiến độ của người khác thì cũng làm ảnh hưởng tiến độ của 

chính mình như thế nào?  
 

• Cảm giác ra sao khi ai đó cố ngăn không cho bạn tiến bộ?  
 
• Chuyện này đã từng xảy ra trong cuộc sống của bạn chưa?  
 
Giải thích: Cộng đồng thế giới đã học về tầm quan trọng của việc làm cùng nhau sau cuộc chiến 
tranh đau thương và đắt giá, cuộc Chiến tranh TG thứ II.   
 
Hỏi: Em biết gì về ảnh hưởng của Chiến tranh TG thứ II?  
 
Hãy ghi nhận tất cả ý kiến và ghi lại trên bảng nếu quá các em có nhiều ý kiến bình luận. Hãy 
thêm bình luận để mở rộng những điều học sinh phải nói cho chính xác.  
 
Giải thích: Chiến tranh đã phá hủy toàn bộ cộng đồng con người và làm tụt sự tiến bộ của nhiều 
quốc gia. Nó phá hủy nhiều nơi ở Châu Âu và Châu Á. Sau cuộc chiến, toàn bộ thế giới đã thiệt 
hại nặng nề. Nhiều người mất nhà cửa, gia đình và bạn bè yêu thương. Thậm chí ngay cả khi 
cuộc chiến đã qua đi, ở khắp nơi vẫn còn người và những đứa trẻ nghèo đói.  
 
Hoạt động: Cây chuyện, “Những chiếc hộp cho Katje.”  (10 phút) 
 
Hãy nói: Tôi sẽ kể cho các em câu chuyện có thật của Katje, một cô gái trẻ sống ở Hà Lan sau 
khi chiến tranh kết thúc.  
 
Hãy kể lại hay đọc chuyện ghi ở cuối bài. 
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• Sau khi đọc chuyện xong, hãy hỏi: câu chuyện này có ý nghĩa như thế nào với các em?  

 
Cho học sinh đủ thời gian suy nghĩ. Nếu không ai trả lời được ngay lập tức, hãy tự đếm đến 5 
trước khi hỏi: 
 
• Bên cạnh hai cô gái trẻ viết thư cho nhau, câu chuyện còn nói về điều gì nữa? (Những điều 

nhỏ nhặt mà chúng ta làm cho nhau có thể tạo ra một sự khác biệt lớn.) 
 

• Tại sao chiếc hộp nhỏ của Rosie lại làm lên một sự khác biệt lớn cho những người trong thị 
trấn nơi Katje sống? (Katje sẵn sang giúp đỡ người khác và sẵn sang chia sẻ những thứ 
Rosie gửi cho cô.) 
 

• Làm sao em biết là Rosie muốn giúp đỡ những người đang phải chịu đựng? (Cô ấy đã gửi 
một vài thứ hữu ích mặc dù đó là những thứ nhỏ bé và thậm chí cô ấy không biết ai sẽ nhận 
hộp của cô ấy.) 

 
KẾT LUẬN (5 phút) 
 
Giải thích: Rất nhiều người muốn giúp người khác sau chiến tranh, nhưng thậm chí hơn thế nữa, 
họ muốn đảm bảo bạo lực đã từng xảy ra giữa người dân và chính quyền sẽ không bao giờ tái 
diễn nữa.  
 
• Tuần tới, chúng ta sẽ nói về những điều các lãnh đạo trên thế giới cố gắng làm và đảm bảo 

mọi người có thể chung sống trong tự do và an toàn.  
 

• Tôi sẽ gợi ý nhỏ cho các bạn: nó sẽ về quyền con người. Và sẽ là về một tổ chức quan trọng 
có tên là Liên Hợp Quốc. Các em sẽ thích nội dung học này cho mà xem!  
 

• Đừng quên thông điệp của hôm nay nhé. Những việc nhỏ bé chúng ta làm cho nhau có thể 
tạo ra một sự khác biệt lớn. 

 
THỬ THÁCH 
 
Hãy nói: Tôi có hai điều để các bạn thực hiện trong tuần này:  
 
1. Hãy kể cho gia đình và bạn bè về những chiếc hộp của Katje ở Hà Lan, và tại sao lại có hoa 

tulip ở thị trấn của Rosie ở Mỹ ngày nay, hơn 70 năm sau.  
 

2. Hãy nghĩ về một việc nhỏ mà em có thể làm cho người khác trong gia đình hay cho bạn bè 
hay cho bất kỳ ai em biết – một việc nhỏ mà làm người khác thấy vui hơn, thậm chí vui trong 
một khoảnh khắc – vậy hãy làm ngay.  

 

Nhắc các em về lịch học lần tới.  
 

• Hẹn gặp lại các em. Chắc chắn và mời thêm bạn bè đến cùng học nhé.  
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SỔ GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN 
 
 
Hôm nay tôi cảm thấy thế nào về buổi học? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lần tới có cần thay đổi gì không? 

 
 
 
 

 
 
 
 
Điều chỉnh 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 1        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. (Dếm số tay giơ lên). 
 

• Hãy giơ tay tay nếu em CHƯA nghe bao giờ. (Dếm số tay giơ lên).  
 

  

 
2.   CÓ AI ĐÃ TỪNG NGHE CỤM TỪ “QUYỀN CON NGƯỜI”?  
 

• Hãy giơ tay nếu em đã nghe. (Dếm số tay giơ lên). 
 

• Hãy giơ tay tay nếu em CHƯA nghe bao giờ. (Dếm số tay giơ lên).  

 

  

 
3.   EM CÓ NGHĨ LÀ EM CÓ QUYỀN CON NGƯỜI NÀO KHÔNG?  
 

• Hãy giơ tay nếu em đã nghe. (Dếm số tay giơ lên). 
 

• Hãy giơ tay tay nếu em CHƯA nghe bao giờ. (Dếm 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 nhớ giữ Những bảng đánh giá học sinh kẹp cùng tài liệu hướng dẫn của mình để cuối 
khóa học có thể lấy ra so sánh.  
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NHỮNG CHIẾC HỘP CHO KATJE  
 
 
Hà Lan là một đất nước nhỏ bé ở Châu Âu nổi tiếng với hoa tulip xinh 
đẹp và những chiếc cối xay gió lớn. Nhưng năm 1945 khi kết thúc 
Chiến tranh TG II, rất lâu trước khi các em ra đời, đất nước như nằm 
trong đống đổ nát và người Hà Lan không có đủ thức ăn hay quần áo 
ấm do tất cả những cuộc chiến và sự phá hủy. 
 
Một ngày ngay sau cuộc chiến tranh kết thúc, người đàn ông đưa thư ở 
thị trấn của Katje đạp xe thật nhanh, đầy háo hức và hô lớn, “Tôi có 
một chiếc hộp cho Katje! Tôi có một chiếc hộp cho Katje gửi từ Mỹ!” 
 

Cô gái 12 tuổi Katje đã choáng váng – cô không biết ai ở Mỹ cả. Cô 
vội vàng mở hộp và còn ngạc nhiên hơn khi tìm thấy những kho báu 
tuyệt vời: một bánh xà phòng, những chiếc tất ấm và thanh sô cô la! 
Lúc đó những thứ này rất hiếm ở Hà Lan.  
 
Nhanh chóng khi chưa kịp đổi ý, Katje đá bẻ thanh sô cô la làm 3 
phần, một phần cho mẹ, một phần cho mình và một phần cho người 
đàn ông đưa thư. Trong một vài khoảnh khắc cả ba người tận hưởng 
hương vị gần như bị lãng quên. Sau đó cô đưa tất cho người đưa 
thư vì chân ông ý lạnh và đưa xà phòng cho mẹ. 
 
Katje lục tìm hộp một lần nữa và tìm thấy mảnh giấy nhỏ ghi “Gửi 
người bạn Hà lan yêu quý, mình hy vọng những món quá này sẽ làm 
cho một ngày của bạn bừng sang. Gửi từ người bạn ở Mỹ, Rosie.” 

 
Katje ngay lập tức viết thư cảm ơn và nói cho Rosie biết cô ấy đã hạnh phúc biết bao khi nhận 
món quà. Cô kể là sô cô la rất ngon. Từ lâu rồi ở thị trấn của cô đã không có đường ăn và kẹo 
ngọt là một thứ quý giá. Cô ấy kể cho Rosie biết là cô ấy đã tặng lại tất ấm cho người bạn – 
người đưa thư vì chân ông ý giá lạnh. Đồng thời, cô ấy đưa xà phòng cho mẹ để dung thay vì 
dùng xà phòng tự làm thô ráp. 
 
Trước sự ngạc nhiên và vui vẻ của Katjie, Rosie viết lại và lại gửi thêm một hộp nữa và hỏi về 
cuộc sống ở Hà Lan. Và tình bạn tuyệt vời của họ đã bắt đầu qua những lá thư.  
 
Katje đã kể cho Rosie nghe về những thứ mà cô ấy không có và Rosie bắ đầu gửi cho cô ấy 
những thứ cô ấy cần vì lúc đó Mỹ không còn khó khăn như Hà Lan nữa. Rosie đã gửi thêm các 
hộp nữa cho bạn. Hộp sau lại to hơn hộp trước, gồm nhiều thứ giá trị và hữu ích hơn. Katje luôn 
biết ơn và luôn chia sẻ những thứ đó với hàng xóm những người cũng nghèo như cô. 
 
Rosie kể cho các bạn và hàng xóm nghe về Katje và thị trấn của cô ấy, và ngay sau đó những 
người này cũng muốn giúp đỡ các gia đình ở Hà Lan và họ bắt đầu gửi các hộp thực phẩm và 
quần áo  
 
Katje đã quá vui mừng và toàn thị trấn biết ơn những hộp quà tuyệt vời gửi cho họ trong những 
tháng mùa đông lạnh giá khắc nghiệt. 
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Khi mùa xuân đến, Katje và hàng xóm đã cố gắng nghĩ cách để cảm tạ 
những người bạn hào phóng ở nước Mỹ. Nghèo như họ thì chắc chắn 
phải nghĩ ra thứ gì đó mà họ có thể gửi để tỏ lòng biết ơn. Khi họ nhìn 
ngắm xung quanh, họ đã dừng lại ở những bông hoa tulip đang nở rộ ở 
khắp nơi, với những sắc hoa tươi đẹp đủ màu đỏ, vàng và hồng. 
 
Katje thốt lên, “Đây rồi, chính là nó. Chúng ta sẽ gửi một hộp hoa 
tulips”. 
 
Và do vậy, một vài tuần sau, thị trấn của Rosie ở Mỹ đã rất vui báo cho 
cô biết cô có một hộp quà từ Hà Lan.  
 
Mọi người cùng vây quanh xem gì trong hộp. Họ đã rất vui khi đó là 
mầm hoa tulip. Không chỉ là hoa mà là mầm hoa để họ có thể trồng cho 
ra hoa vào vụ mùa xuân tới.  
 
Rosie và bạn bè vui mừng khi nghĩ về những bông hoa tulip tươi đẹp ở 
Hà Lan. Họ trồng hoa khắp thành phố và chắc chắn những bông hoa 
tulip sẽ trổ bông vào năm tới ở đây, ở kia và khắp mọi nơi!  
 
Nhưng đó chưa phải là kết thúc câu chuyện. Phần hay nhất đó là 
những bông hoa tulip vẫn còn nở hoa vào mùa xuân ở thị trấn nhỏ này 
ở nước Mỹ năm này qua năm khác. Chúng là sự nhắc nhở về hành 
động sẻ chia dù nhỏ của cô gái trẻ đã giúp cả một thị trấn qua được 
mùa đông khó khăn ở Hà Lan cách đây nhiều năm. 
 
 
 
Hiệu đính và kể lại từ:  Fleming, Candace. Boxes for Katje. Melanie Kroupa Books, 2003. 
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Tôi có quyền 
 
QUYỀN CON NGƯỜI LÀ VỐN CÓ, BÌNH 
ĐẲNG VÀ KHÔNG THỂ TÁCH RỜI 
 
 
LỨA TUỔI: 11 – 16 
tuổi 
 
 
NHỮNG ĐIỂM CẦN 
GHI CHÚ 
 
1.  Khi quyền con người được bảo vệ thì tất 

cả mọi người đều được hưởng lợi. 
 
2. Cộng đồng thế giới Liên Hợp Quốc (UN) 

đã tạo ra một danh sách các quyền con 
người và quyền trẻ em.  

 
3.  Chúng ta nên có thể thực hành các 

quyền mà Liên Hợp Quốc đã thống nhất. 
 
CÔNG CỤ DẠY HỌC 
• Cây gậy nói 
• Sổ điểm danh 
• Nội quy lớp học  
• Bài hát: Chiếc bóng đèn nhỏ của tôi 
• Hình ảnh cuộc họp của Liên Hợp Quốc  
• Bản sao Tuyên bố quốc tế về quyền con 

người  (UDHR), hoặc bản gốc hoặc bản 
thân thiện trẻ nhỏ, có đính kèm ở cuối tài 
liệu này. 

• Các bản sao của phần Lời tựa cho mỗi 
trẻ. 

• Poster nhỏ về “quyền của tôi”: chống 
phân biệt đối xử, gia đình, tôn giáo, vui 
chơi, biểu đạt ý kiến, giáo dục.  

• Bút chì cho mỗi em học sinh 
• Giấy phát cho các em học sinh  
• Phấn trắng hay bút markers 
• Bảng đen hay flipchart 

 
 

 

Colega Bài 2 
Tôi có quyền 

 

Tuyên ngôn Quốc tế về  

Quyền con người	
 
QUYỀN CON NGƯỜI LÀ VỐN CÓ, BÌNH 
ĐẲNG VÀ KHÔNG THỂ TÁCH RỜI 
 
Lời nói đầu: 
 

      Bởi lẽ,… việc thừa nhận phẩm giá vốn 
có, …các quyền bình đẳng và không thể 
tách rời của mọi thành viên trong gia đình 
nhân loại là cơ sở cho sự tự do, công bằng 
và hòa bình trên thế giới, 
      Bởi lẽ, sự coi thường và xâm phạm các 
quyền con người đã dẫn đến những hành 
động tàn bạo xúc phạm tới lương tâm nhân 
loại, 
      Bởi lẽ, các dân tộc thuộc Liên Hợp 
Quốc đã tái khẳng định trong Hiến chương 
niềm tin 
• vào các quyền cơ bản của con người, 
• vào nhân phẩm và giá trị của mỗi người, 
• vào các quyền bình đẳng giữa nam và 

nữ, 

và đã bày tỏ quyết tâm thúc đẩy sự tiến bộ 
xã hội cũng như xây dựng các điều kiện 
sống tốt hơn, với sự tự do rộng rãi hơn. 
 

 
LƯỢC GIẢN 

 
Nhân phẩm và quyền bình đẳng của tất cả 
con người [là] nền tảng của sự tự do, công 
bằng và hòa bình trên thế giới. 
 
Các dân tộc thuộc Liên Hợp Quốc đã tuyên 
bố niềm tin vào các quyền vào quyền bình 
đẳng cho nam giới và nữ giới và quyết tâm 
thúc đẩy tiến bộ xã hội, xây dựng điều kiện 
sống tốt hơn với sự tự do rộng rãi hơn. 
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BUỔI THỨ HAI CỦA LỚP 
 
CHÀO ĐÓN:  (5 phút)  
Chào đón nhiệt liệt các em học sinh theo từng tên và chỉ chỗ ngồi cho các em. 
 
Hoạt động khởi động: Bài hát, Ngọn đèn nhỏ này của tôi 
Bản nhạc và lời ở cuối bài. 
Đường dẫn nghe bài hát:  https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE 
 
Giải thích: Chúng ta sẽ học nhiều điều mới mà chúng ta có thể chia sẻ với gia đình và cộng đồng 
nơi chúng ta ở. Nào cùng hát một bài hát (hay đọc một bài thơ) nói về một chiếc đèn đại diện cho 
những thứ mà chúng ta sẽ học giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. 
 
Hãy yêu cầu các em đứng lên và tạo thành nửa vòng tròn cùng với người đứng lớp đứng ở giữa.  
 
Hãy hát (hay đọc) khổ đầu trước, rồi nhấn mạnh những từ in hoa bôi đậm như dưới nếu thầy cô 
muốn, mỗi dòng đều có chữ viết hoa in đậm. 
 
 CHIẾC ĐÈN bé nhỏ này của tôi, tôi sẽ để nó chiếu sáng, 
 Chiếc đèn bé nhỏ này CỦA TÔI, tôi sẽ để nó chiếu sáng, 
 Chiếc đèn bé nhỏ này của tôi, tôi sẽ ĐỂ nó chiếu sáng, 
 Chiếc đèn bé nhỏ này của tôi, tôi sẽ để nó CHIẾU SÁNG! 

  
   
Giải thích:  Chiếc đèn nhỏ này của tôi – biểu trưng cho những điều tôi sẽ học được. 
  Tôi sẽ để nó chiếu sáng – có nghĩa là tôi sẽ chia sẻ với những người tôi biết.  
 
Hãy nói: Tôi sẽ hát (hay đọc) bài này thêm một lần nữa và tôi muốn các em cùng đồng thanh với 
tôi.  

            
      Chiếc đèn nhỏ này của tôi, tôi sẽ để nó chiếu sáng. 
 
Hãy chỉ định vào những học sinh đứng trong vòng tròn để khuyến khích các em cùng hát theo. 
      Chiếc đèn nhỏ này của tôi, tôi sẽ để nó chiếu sáng. 
      Chiếc đèn nhỏ này của tôi, tôi sẽ để nó chiếu sáng. 
      Để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng! 
 
Hãy nói: Rất tốt! Đoạn tiếp theo là nơi nào chúng ta sẽ chiếu sáng: Khắp mọi nơi!  
 
Hãy hát hay nói: Khắp nơi ta đi qua, ta sẽ để nó chiếu sáng 
 
Giống lần trước, hãy chỉ vào học sinh khuyến khích các em cùng đồng thanh hát (hay đọc) cùng. 
  

     Khắp nơi ta đi qua, ta sẽ để nó chiếu sáng. 
     Khắp nơi ta đi qua, ta sẽ để nó chiếu sáng.  
     Để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng! 

 
Hãy nói: Điều đó thật tuyệt! Đó là điều chúng ta sẽ làm – chúng ta sẽ để nó chiếu sáng. 
 
Giờ các em hãy trở về chỗ ngồi của mình. 
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ÔN TẬP  (5 phút)  
 
Hãy hỏi: Ai muốn chia sẻ cho cả lớp nghe xem gia đình và bạn bè mình nói gì về câu chuyện của 
Kajte và chiếc hộp của cô ấy và những bông hoa tulip cho Rosie? Các em có kể cho họ nghe 
không? 
 
Giữ chiếc gậy nói và truyền cho từng bạn học sinh để phát biểu. 
 
GIỚI THIỆU (5 phút) 
 
Tóm lược lịch sự về quyền con người 
Hãy cho các em xem hình ảnh Liên Hợp Quốc và tất cả các lá cờ (ở cuối bài). 
 
Hãy hỏi: Chúng ta chưa thực sự nói về nó nhưng có ai nhớ tên của một tổ chức quan trọng được 
thành lập sau Thế chiến 2 nhằm giúp mọi người học cách sống trong hòa bình?  
(Liên Hợp Quốc, hay viết tắt là UN.) 
 
Giải thích: Nhiều người muốn giúp đỡ người khác, thậm chí hơn thế nữa, họ muốn đảm bảo rằng 
bạo lực xảy ra giữa người dân và các chính phủ không bao giờ lặp lại nữa. 

 
• Do vậy các nhà lãnh đạo của 53 nước cùng nhóm họp và tạo ra một nhóm với mục đích 

chính là giúp loài người chung sống và làm việc vì lợi ích chung của tất cả người dân.  
 

• Ngày nay nhóm này có tên là Liên Hợp Quốc hay viết tắt là UN. Một trong những nhiệm vụ 
đầu tiên của tổ chức là tuyên bố gía trị của mọi người trên trái đất với toàn thế giới.  

 
Chỉ vào nội quy lớp học và. 
 
Hỏi: Chúng ta có nội quy lớp học giúp chúng ta giữa lớp trật tự nề nếp và thực hiện hành động 
ngay lập tức. Thế còn một vài nguyên tắc trên thế giới đem lại lợi ích cho mọi người dân như thế 
nào?  
(Khi mọi người cùng làm việc, tất cả chúng ta đều đến đích nhanh hơn.) 
 
Hãy cho các em xem bản copy của Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người.  
 
Hãy giải thích: Trên thực tế, Liên Hợp Quốc đã tạo ra một bộ “quy tắc” cho các chính phủ và 
người dân tuân theo nhằm đảm bảo cuộc sống, tự do và hạnh phúc cho mọi người dân, góp 
phần vào sự tiến bộ của các xã hội nói chung. Chúng ta gọi những quy tắc này là “các quyền”. 
 
• Đây là một bản sao về các quyền mà các lãnh đạo của UN đã biên soạn cho mọi người. Nó 

được gọi là Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người, và đó là luật của thế giới.  
 
Hãy hỏi: Quyền con người. Khi chúng ta nói “quyền con người”, điều đó có nghĩa là gì? Từ 
“quyền” ở đây nghĩa là gì?  
 
Hãy viết tất cả câu trả lời của học sinh, mỗi câu trả lời viết tóm tắt lại bằng chỉ một hoặc hai từ 
chính.  
 
Hãy nói: Thật tuyệt.    
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• Nhìn vào những chữ chúng ta viết ở đây, liệu chúng ta có thể nói rằng một quyền GIỐNG 

như là một quy tắc tồn tại bởi đó là điều đúng đắn và công bằng cần làm? (Đúng.) 
 
Hãy hỏi: Thế còn từ CON NGƯỜI nghĩa là gì? Có phải là một quyền chúng ta có chỉ bởi vì chúng 
là con người? (Đúng, chính xác là như vậy.)  
 
Giải thích: Tuyên ngôn quốc tế gồm 30 quyền khác nhau hay qui tắc hay điều khoản. Hôm nay 
chúng ta sẽ nói về phần đầu của Tuyên bố. Nó được gọi là LỜI TỰA.  
 
 
Hoạt động: Lời tựa  
Vừa đi quanh lớp, vừa nói và vừa phát những bản sao của Lời tựa cho tất cả học sinh. Hay hãy 
hỏi một trong các em giúp phát cho các bạn còn lại khi thầy cô đang nói.  
 
Nhờ một em khác phát bút chì cho học sinh. 
 
Giải thích: Đây là phần mở đầu của tuyên bố. Được gọi là phần LỜI TỰA, hay phần mở đầu. 
Phần này giải thích tại sao những người biên soạn nghĩ cần phải có một bộ những quy tắc cho 
tất cả mọi người – không chỉ người thắng cuộc hay thua cuộc trong chiến tranh mà cho toàn bộ 
trái đất.  
 
• Hãy viết tên mình trên đầu bản Lời tựa. 
 
• Nào chúng ta cùng nhau đọc phần này. 
 
 
GỢI Ý:  Nếu học sinh không thoải mái đọc hay viết, người đứng lớp có thể đọc từng câu 
và sau đó viết những từ chính lên bảng hay flipchart khi nghe học sinh nói.  
 
 
Để học sinh lần lượt đọc từng câu. Mỗi câu dừng lại để chỉ ra những từ in đậm để cho một học 
sinh khác viết từ đó lên bảng hay flipchart. 
 

Giá trị vốn có và quyền bình đẳng và không thể tách rời của tất cả thành viên trong gia 
đình loài người là nền tảng của SỰ TƯ DO, CÔNG BẰNG VÀ HÒA BÌNH trên thế giới. 

 
Hãy nói: Hãy cho tôi biết nếu bạn biết ba từ sau có nghĩa gì: Vốn có, Bình đẳng và Không thể 
thay đổi. 
 
Hãy ghi nhận tất cả các câu trả lời và có người giúp ghi lên bảng hay flipchart.  
 
Hãy giải thích: Dù chúng ta không thường sử dụng những từ này nhưng đó là những từ rất quan 
trọng. 
 
Trong quá trình thầy cô giải thích, hãy để các em học sinh khoanh tròn các từ đó trong phần lời 
tựa. 
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VỐN CÓ: là một đặc điểm hay cảm giác nội tại mà từ khi sinh ra con người đã có. Nó tồn 
tại bên trong bạn. Bạn sinh ra đã có. Hầu hết chúng ta có một niềm khát khao vốn có có 
được sự tự do. 
 
BÌNH ĐẲNG: một thứ gì đó giống nhau. Bạn có quyền như nhau như những người khác  
 
KHÔNG THỂ TÁCH RỜI:  không thể bị tước mất. Không thể lấy mất. Ngay cả ở những 
nước nơi bạn không thể sử dụng chúng, thì mọi người đều có những quyền này, bởi vì 
chúng là không thể thay đổi. Bạn vẫn có chúng. 

 
Hãy chỉ vào một em học sinh mà thầy cô biết là em đó thoải mái trả lời. Trao cho em đó cây gậy 
nói. 
 
Hãy hỏi: Margarita, chúng ta dùng từ gì chỉ một đặc điểm mà khi sinh ra chúng ta đã có? (Vốn 
có.)  
 
• Cảm ơn em. Vốn có – nào chúng ta cùng đồng thanh nhắc lại từ đó! Vốn có.  
 
• Là một con người, giá trị của tôi là … (hãy để học sinh trả lời) – VỐN CÓ. Xuất sắc! 

 
Nhanh chóng chỉ định em khác (mà cũng thấy thoải mái) và đưa cây gậy nói cho em.  
 
• Thomas, nếu nói về một thứ mà không thể bị tước lấy đi, chúng ta dùng từ gì? (Không thể bị 

tước đoạt.) 
 
• Đúng, không thể bị tước đoạt – nào chúng ta cùng đồng thanh nhắc lại! Không thể bị tước 

đoạt. 
 
• Bạn có thể ngăn tôi không sử dụng chúng, nhưng bạn không thể tước đoạt quyền của tôi bởi 

vì chúng là …(để học sinh tiếp lời) – KHÔNG THỂ TƯỚC ĐOẠT. Rất tốt. 
 
Giải thích: Vì thế giá trị vốn có – hay giá trị hay sự tôn trọng chúng ta sinh ra đã có -  
 
• Và các quyền bình đẳng và không thể tước đoạt – hay các quyền giống nhau và không thể 

bị tước mất.  
 

• Của tất cả thành viên trong gia đình loài người – của mọi người gồm cả chúng ta.  
 

 
CÁC QUYỀN 

 
 

BÌNH ĐẲNG 
 
 

GIÁ TRỊ 
 

 
       NỀN TẢNG 
 

Khi thầy cô nói, hãy vẽ 3 hộp ô ngang trồng lên 
nhau. (Hãy để đủ ô trống trên cho các bài vẽ sau). 
 
Hãy viết từ “gía trị”, “ bình đẳng”, và “các 
quyền” lần lượt vào từng ô, vừa viết vừa đọc to 
từ đó. 
 
Để một học sinh tiếp tục đọc:  
 

. . . là những nền tảng  
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TỰ DO 

 
CÔNG 
BẰNG 

 
HÒA 
BÌNH 

 
 

 
CÁC QUYỀN 

 
 

BÌNH ĐẲNG 
 
 

GIÁ TRỊ 
 

 
     NỀN TẢNG 

 
Giải thích: Hay nói cách khác, tất cả chúng ta đều cần có những giá trị mà khi sinh ra đã có và 
các quyền bình đẳng và không thể bị tước mất, để có sự tự do và công bằng và hòa bình trên 
thế giới.  
 
• Lời tự nói rằng tự do và công bằng và hòa bình sẽ có một cách tự nhiên cho những xã hội 

nơi tạo cho người dân những giá trị và quyền con người.  
 
Hỏi: Những lợi ích nào tốt cho cộng đồng của các em? (hãy để học sinh trả lời 
Nhấn mạnh: Khi người dân và chính phủ trao quyền con người cho người khác, toàn cộng đồng 
được hưởng lợi, như chúng ta làm trong trò chạy đua tuần trước.  
 
Hãy đọc: Lời tựa viết tiếp: “Việc phớt lờ và coi thường quyền con người có thể gây ra những 
hành vi tàn bạo làm xúc phạm lương tâm của lời người…” 
 
Giải thích: hay nói cách khác, vì người dân không còn để tâm và không nghĩ quyền con người là 
quan trọng nên những điều tệ hại đã xảy ra làm hầu hết chúng ta rất bất bình.  
 
Hãy nói: hãy tiếp tục đọc. Tìm những từ ngữ cho chúng ta thấy là những người viết tài liệu này 
vẫn tin tưởng rằng con người vẫn tốt đẹp sau tất cả những khó khăn của cuộc chiến. 
 
Học sinh đọc: 
 

Những người của Liên Hiệp quốc đã tái khẳng định niềm tin này trong Hiến chương 
 

• vào những quyền con người cơ bản, 
• vào giá trị và sự xứng đáng của con người… 
• vào quyền bình đẳng giữa nam và nữ  

 
và quyết định thúc đẩy TIẾN BỘ XÃ HỘI và ĐIỀU KIỆN CUỘC SỐNG TỐT  HƠN 
TRONG SỰ TỰ DO LỚN HƠN… 

 
Hỏi: Những từ nào gây ấn tượng mạnh với bạn? (Hãy để học sinh có thời gian trả lời.) 

 

 
 
Dừng lại và chỉ vào ba ô và nói: vậy giá trị, bình 
đẳng và các quyền là nền tảng. Nền tảng cho 
cái gì?  
 
Học sinh tiếp tục: 
 
 . . .  tự do, công bằng và hòa bình trên 
 thế giới. 
 
Trong lúc học sinh đọc, hãy vẽ ba ô dọc hay 
cột trên 3 ô ngang kia và viết 3 từ: tự do, công 
bằng và hòa bình như hình vẽ minh họa ở đây. 
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Nói: Đó là một văn bản xuất sắc về tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta xứng đáng có sự tôn trọng 
và giá trị. 
 
Hỏi: Bên cạnh quyền con người và giá trị, điểm cuối cùng là gì? Đó là một tài liệu rất quan trọng.  
 
Hãy cho học sinh có thời gian trả lời cho đến khi trả lời được: quyền bình đẳng giữa nam và nữ. 
 
Giải thích: Thật là một tài liệu hay! Và đó chỉ là phần mở đầu vì tài liệu còn cho chúng ta biết 
chúng ta nên được giúp gì: sự tiến bộ và cải thiện điều kiện sống. 
 
• Và đó là tất cả những gì chúng ta đang làm bằng việc ở đây và học để hiểu hơn về Tuyên bố 

quốc tế về quyền con người. Chúng ta thật may mắn có cơ hội đó! 
 

• Wow! Chúng ta đã hoàn thành nhiều nội dung học hôm nay. Tin hay không, còn có một tài liệu 
nữa chỉ giành cho trẻ em vì chúng cần thêm những nguyên tắc khác biệt. Đó là Công ước về 
quyền trẻ em. Giành cho những người dưới 18 tuổi. Chúng ta cũng sẽ học về một vài quyền 
trong tài liệu này. 
 

• Bây giờ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi để học về một vài quyền mà các em có. 

Hãy hỏi một sinh viên thu lại những bản copy Lời tựa nhưng các em vẫn giữ lại bút chì. Hãy giữ 
những bản Lời tựa này cho bài khác. 
  
Hoạt động: Quyền của tôi, Nhìn hình đoán chữ  
Thể lệ chơi: Chia lớp thành các cặp.   
Yêu cầu học sinh phát cho mỗi cặp 3-4 tờ giấy.  
  
• Để học sinh ngồi thành hai hàng đối diện nhau 

 
• Người hướng dẫn đứng sau 1 hàng để chỉ có hàng bên kia mới nhìn thấy người hướng dẫn.  

 
• Nói: Tôi sẽ cho các em xem một poster. Xem liệu các em có thể đoán đó là nói về quyền gì 

không. Người nhìn được bức poster sẽ vẽ một thứ gì đó giống thế để cho đội còn lại có thể 
đoán được đó là gì.  
 

• KHÔNG nói hay viết chữ hay sử dụng hành động hay âm thanh gợi ý. Chỉ đơn thuần là vẽ ra. 
 

• Hãy chọn 4 poster nhỏ. Khi học sinh chơi, người hướng dẫn di chuyển từ bên này qua bên 
kia để chỉ có một hàng nhìn thấy bức poster thôi. 

 
NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

 
   
 
 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
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• Poster dùng cấu trúc sau:  “Quyền được __________.”  Viết câu này lên bảng nếu muốn 

 
• Quyền được giáo dục: Bạn có quyền đến trường và học nhiều nhất có thể. 

 
• Quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng: Bạn có quyền lựa chọn tôn giáo hay không tôn giáo. 

Cha mẹ giúp bạn quyết định điều này. 
 

• Quyền có gia đình: Bạn có quyền sống với gia đình hay ai đó chăm sóc bạn. Bạn có quyền 
kết hôn khi trưởng thành và có gia đình riêng.  
 

• Quyền vui chơi: Bạn có quyền thư giãn và vui chơi. 
 

• Quyền có cuộc sống, tự do và an toàn: Bạn có quyền sống, tự do và an toàn. Các hành 
động và quyết định tác động đến bạn nên dựa trên lợi ích của riêng bạn. 
 

• Quyền chống lại phân biệt đối xử: Bạn có quyền như những người khác bất kể quốc tịch, 
giới tính hay tôn giáo hay màu da hay ngôn ngữ. 
 

Khi trò chơi kết thúc (và đã cho các em xem hết 4 poster), hãy di chuyển đứng ở vị trí nơi tất cả 
học sinh nhìn thấy giáo viên. Hãy cho các em cùng xem lại 4 poster và giải thích ngắn gọn từng 
bức. Khi cho các em xem, và giải thích, hãy để học sinh giúp đứng giữ bức vẽ mà chúng đã vẽ 
cho quyền đó.  
 
 
GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Nếu có thời gian, thầy cô có thể cho các em xem thêm 1-2 poster 
nữa. 
 
Khi thầy cô giải thích xong, có thể dán những tờ poster và bài vẽ của các em lên tường 
hay đâu đó cho dễ nhìn. 
 
 
KẾT LUẬN 
 
Hỏi: Có quyền nào trong trò chơi làm các em ngạc nhiên không? Tại sao? 
 
Giải thích: Một bộ các quyền con người (hay qui tắc) giúp tất cả chúng ta chung sống theo một 
cách mà mọi người đều được đối xử công bằng và các xã hội có thể tiến bộ hiệu quả hơn.  
 
Khi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ học thêm về một số quyền của con người. Chúng ta cũng sẽ 
học về trách nhiệm của chúng ta giúp đỡ người khác cùng thực hiện quyền của họ. 
 
Hỏi: Có ai nhớ từ UN viết tắt cho từ gì? (Liên Hợp Quốc) 
 
• Tại sao chúng ta cần quyền con người? Hãy nhớ đến ba trụ cột. (để có tự do và công bằng 

và hòa bình trên toàn thế giới.)  
 
• Tổ chức nào đã xây dựng danh sách những quyền này? (Liên Hợp quốc) 
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THỬ THÁCH 
 
Giải thích: Chúng ta đã học nhiều thứ trong hôm nay. Nào chúng ta hãy cùng nhau như chiếc đèn 
bé nhỏ: Hãy xem cách nào chúng ta có thể nhớ được nhiều thứ và chia sẻ chúng với ít nhất một 
người trong tuần này.  
 
• Ví dụ, bạn có thể nói về Liên hợp quốc và tại sao lại có tổ chức này.  

 
• Hay bạn có thể kể cho họ nghe về Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người và những 

quyền như là những quy tắc giúp chúng ta chung sống hòa bình.  
 

• Hay bạn có thể kể cho họ nghe về phần Lời tựa và nói về tự do, công bằng và hòa bình. 

Nói: Chắc chắn là mời bạn bè đến tham gia cùng chúng ta nhé. Hẹn gặp các em lần sau! Cô thầy 
đã thấy nhớ các em rồi đấy! 
 
    
GỢI Ý GIÁO VIÊN: Hãy giữ lại những bài vẽ của các em, và để dùng sau này khi thảo luận 
về quyền con người và quyền trẻ em.  
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GHI CHÉP GIÁO VIÊN 
 
 
Hôm nay tôi thấy thế nào về bài học? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lần sau có nên hay cần thay đổi gì không? 

 
 
 
 

 
 
 
 
Hiệu đính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách 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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TÀI LIỆU  

LIÊN HỢP QUỐC 
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Giá trị vốn có và quyền bình đẳng và không thể tước đoạt của 
tất cả thành viên trong gia đình loài người là nền tảng cho sự 
TỰ DO, CÔNG BẰNG VÀ HÒA BÌNH trên thế giới... 
 
Phớt lờ và bỏ qua quyền con người gây ra những hành vi tàn bạo 
làm hư hại lương tâm của nhân loại… 
 
Người của Liên Hiệp Quốc đã tái khẳng định trong Hiến chương 
này niềm tin vào  

 

• Quyền con người cơ bản, 
 

• Giá trị và sự xức đáng của con người 
 

• Quyền bình đẳng giữa nam và nữ 
 

Và quyết tâm thúc đẩy TIẾN BỘ XÃ HỘI và ĐỜI SỐNG 
TỐT HƠN TRONG SỰ TỰ DO LỚN HƠN.  

 

 
 

 
TRÍCH TỪ LỜI TỰA trong 

Tuyên bố quốc tế về quyền con người  
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         UDHR 3 

QUYỀN ĐƯỢC 
CUỘC SỐNG,  
TỰ DO 

VÀ  
AN NINH 
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QUYỀN ĐƯỢC 
 

          UDHR 2 & CRC 2 

SỰ BẢO VỆ 
CHỐNG LẠI 

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 
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QUYỀN  
 

TỰ DO 
TÔN GIÁO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAY TÍN NGƯỠNG  
 

 
 

UDHR 18 and CRC 14 
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UDHR 16 and CRC 9 
 

ĐƯƠC QUYỀN 
HÔN NHÂN  

VÀ MỘT GIA ĐÌNH 
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UDHR 24 and CRC 31 

ĐƯƠC QUYỀN 
CHƠI 
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UDHR 26 and CRC 28 
 
 
 
 

QUYỀN ĐƯỢC 

GIÁO DỤC 
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CHIẾC ĐÈN BÉ NHỎ CỦA TÔI 
 

Chiếc đèn bé nhỏ của tôi, tôi sẽ để nói chiếu sáng, 
Chiếc đèn bé nhỏ của tôi, tôi sẽ để nói chiếu sáng,  
Chiếc đèn bé nhỏ của tôi, tôi sẽ để nói chiếu sáng, 
Để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng 
 
Khắp nơi tôi đi qua, tôi sẽ để nó chiếu sáng, 
Khắp nơi tôi đi qua, tôi sẽ để nó chiếu sáng, 
Khắp nơi tôi đi qua, tôi sẽ để nó chiếu sáng, 
Để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng 
 
Chiếc đèn bé nhỏ của tôi, tôi sẽ để nói chiếu sáng, 
Chiếc đèn bé nhỏ của tôi, tôi sẽ để nói chiếu sáng,  
Chiếc đèn bé nhỏ của tôi, tôi sẽ để nói chiếu sáng, 
Để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng! 
 

       Để nghe nhạc: 
 https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE 
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This Little Light of Mine 
 
 

 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE 
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Đây có phải là 
phân biệt đối 
xử?  
 
TỰ DO VÀ BÌNH ĐẲNG 
 
BẢO VỆ KHỎI PHÂN BIỆT 
ĐỐI XỬ 
 
LỨA TUỔI: 11 – 16 tuổi 
 
NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI 
CHÚ 
1.  Nhân phẩm con người là nền tảng của 

tất cả quyền con người. 
2.  Mọi người đều có quyền như nhau và sự 

tự do như nhau bất kể sự khác biệt.  
3.  Phân biệt đối xử ai đó bao gồm phụ nữ 

và trẻ em gái là một hình thức vi phạm 
quyền con người. 

 
CÔNG CỤ HỌC TẬP 
•    Cây gậy nói 
•    Sổ điểm danh 
•    Nội quy lớp học 
•    Bài hát: Chiếc đèn bé nhỏ của tôi  
•    Bóng để chơi trò truyền bóng 
•    Bút chì và giấy cho các cặp học sinh 

thực hiện hoạt động, “ai làm việc” 
•    Phấn trắng hay bút marker 
•    Bảng phấn hay tờ giấy khổ lớn 
•    UDHR Điều #1 và Điều #2 
•   Tờ giấy nhỏ ghi chữ “Xin chào” bằng 

ngôn ngữ khác nhau chuẩn bị trước 
•    Câu chuyện, “Mẹ tôi không làm việc”  
•    Những poster nhỏ từ bài trước 

Colega Bài 3 
Đây có phải là phân biệt đối xử? 

 

Tuyên ngôn Quốc tế về  

Quyền con người	
 
TỰ DO VÀ BÌNH ĐẲNG 
 
Điều 1 
Mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về 
nhân phẩm và các quyền. Mọi người đều được 
phú cho lý trí và lương tâm, và cần phải đối xử 
với nhau bằng tình anh em. 
 
 
BẢO VỆ KHỎI SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 
 
Điều 2 
Mọi người đều được hưởng tất cả các quyền 
và tự do nêu trong bản Tuyên ngôn này mà 
không có bất kỳ sự phân biệt nào về chủng tộc, 
màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan 
điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn 
gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần 
xuất thân hay các địa vị khác. 
 
Ngoài ra, cũng không có bất cứ sự phân biệt 
nào với một người mà dựa trên địa vị chính trị, 
pháp lý hoặc quốc tế của quốc gia hoặc lãnh 
thổ mà người đó xuất than chưa được độc lập, 
thuộc địa, hay có bất kỳ hạn chết nào về chủ 
quyền.  
 

LƯỢC GIẢN 
 
Điều 1: Bạn sinh ra tự do và bình đẳng về 
nhân phẩm và các quyền như bất kỳ người 
nào khác. Bạn có khả năng suy nghĩ và nói 
đúng. Bạn nên đối xử với người khác như 
tình bạn bè. 
 
Điều 2: Bạn có tất cả những quyền con 
người này mà không có bất kỳ sự phân biệt 
nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn 
ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị, thành 
phần xuất thân, vị trí kinh tế và xã hội, 
nguồn gốc hay quốc tịch. 
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CHÀO ĐÓN 
Trước khi lớp bắt đầu: Hãy đặt những tấm poster nhỏ từ bài trước ở nơi dễ nhìn thấy.  
 
Nhiệt thành chào đón các em vào lớp và ổn định chỗ ngồi.  
 
Hỏi: Có ai nhớ để cho chiếc đèn của mình chiếu sáng không? Nào cùng hát (hay đọc) bài hát của 
chúng ta. Tôi sẽ bắt đầu trước sau đó các em đồng thanh nhé.  
 
Bài hát: Chiếc đèn bé nhỏ của tôi (nhạc ở cuối bài) 
 
ÔN TẬP và KHỞI ĐỘNG: Trò chơi truyền bóng   (5 phút)
Cho học sinh đứng thành vòng tròn, người hướng dẫn đứng ở giữa cầm quả bóng.  

 
• Người hưỡng dẫn hỏi một câu rồi truyền quả bóng cho 1 em học sinh. (xem ví dụ bên dưới). 

Nếu học sinh không biết câu trả lời thì nó là “tôi không biết”, thay vào đó nói về một những 
quyền con người ghi trên poster nhỏ dán trên tường.  
 

• Sau đó bạn ấy truyền quả bóng cho bạn tiếp theo, bạn này có thể biết câu trả lời, nếu không 
thì lại nói về tấm poster nhỏ khác trên tường. 
 

• Khi một bạn nào biết câu trả lời thì trả lại quả bóng cho người hướng dẫn,  
 

• Người hướng dẫn hỏi câu khác rồi truyền bóng cho một bạn khác. Cứ thế cho đến khi hết 
câu hỏi. Người hướng dẫn cũng có thể hỏi câu về những poster nhỏ trên tường. 

 
Cố gắng để em nào cũng có lượt. 
 
   
Gợi ý câu hỏi: 
 
• Tại sao chúng ta cần quyền con người? (Chúng giúp mọi người được đối xử công 

bằng. Xã hội hưởng lợi khi tất cả mọi người được đối xử công bằng). 
 
• Tổ chức nào đã xây dựng danh sách những quyền con người? (Liên Hợp Quốc hay 

viết tắt là UN.)  
 
• Chữ UN viết tắt cho chữ gì? (Liên Hợp Quốc) 
 
• Hãy kể tên một trong những quyền con người chúng ta học ở bài trước.  
 
• Có quyền nào mà các em muốn nói với lớp không? (hãy gợi ý các em nhìn vào những 

poster nhỏ dán trên tường.)  
 
 
GIỚI THIỆU (5 phút) 
 
Giải thích: Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về GIÁ TRỊ CON NGƯỜI như là một nền tảng của tất 
cả quyền con người.  
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Hỏi: Nhân phẩm là gì? Hãy viết từ này lên bảng đen hay flipchart, và ghi nhận tất cả câu trả lời. 
 
Giải thích: Nhân phẩm nghĩa là sự xứng đáng được tôn trọng và xem xét.  
 
Hỏi: Chúng ta đối xử với ai đó có nhân phẩm như thế nào? (Với sự tôn trọng và xem xét, đối xử 
với họ như là cách chúng ta muốn được đối xử cho chính mình). 
 
Nhờ một em đọc Điều 1 của UDHR (hoặc người đứng lớp có thể đọc). 
 

Tất cả loài người được sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền.  
 
Hỏi: Điều đó nghĩa là gì? 
(Tất cả chúng ta đều sinh ra tự do chỉ bởi vì chúng ta là con người. Tất cả chúng ta nên được đối 
xử có sự tôn trọng và tử tế, và tất cả chúng ta có quyền như nhau.) 
 
Hỏi: Phân biệt đối xử là gì? (Hãy viết chữ này lên bảng hay flipchart). 
 
Giải thích: Phân biệt đối xử nghĩa là đối xử với nhau không bằng giá trị bình đẳng hay với sự tôn 
trọng hay không có quyền bình đẳng như nhau. 
 
• Khi một ai đó phân biệt đối xử, anh ấy/cô ấy đang đối xử với người khác một cách kém giá trị 

hơn hay thiếu xứng đáng hơn. 
 
• Chỉ phớt lờ hay coi nhẹ người có sự khác biệt so với chúng ta cũng có thể coi là một hình 

thức phân biệt đối xử. Do đó, quan trọng là phải lưu ý nhu cầu của mọi người trong cộng 
đồng của chúng ta và cố gắng đáp ứng nhu cầu đó. 
 

Đọc và lắng nghe (5 phút) 
Nói: Chúng ta sẽ đọc Điều 2 của UDHR. Tôi muốn các bạn lắng nghe một vài điều mà tất cả 
chúng ta nên coi trọng. 
 
Nhờ một em đọc to Điều 2, đoạn đầu, bản gốc hoặc bản tóm lược, tùy vào lứa tuổi của các em. 
 

Mọi người đều có quyền hưởng các quyền và sự tự do ghi trong Tuyên bố này, không 
phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hay quan điểm chính trị, nguồn 
gốc dân tộc hay xã hội, tài sản hay địa vị. 

 
Hỏi: Điều này là gì? 
 
Giải thích: Khi chúng ta đọc từ “không phân biệt,” nghĩa là “bất kể” – rằng một loại khác biệt này 
không tốt hơn một loại khác biệt kia. 
 
Hỏi: điều gì là tốt như nhau? Nào cùng đọc lại: 
 
Đọc: Nhờ học sinh đọc lại đoạn đầu  
 

Mọi người đều có tất cả các quyền và sự tự do…không phân biệt…chủng tộc, màu da, giới 
tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, nơi 
sinh. 
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Liệt kê: Hãy yêu cầu học sinh lần lượt viết một trong những thứ ghi trong Điều 2 mà tất cả chúng 
ta nên coi trọng một cách bình đẳng. 
 
Giải thích: Một trong những sự khác biệt là ngôn ngữ. Nào cùng xem sẽ như thế nào nếu bạn 
phải nói một ngôn ngữ khác. 
 
Hoạt động: “Xin chào từ khắp thế giới” (5 phút) 
Mục đích: nghĩ về lý do tại sao việc tôn trọng sự khác biệt lại quan trọng như thế.  
 
Chuẩn bị trước giờ lên lớp: Hãy viết từ “Xin chào” vào những mảnh giấy nhỏ bằng 2-3 ngôn ngữ 
khác nhau tùy vào số học sinh trong lớp.   
 
Thể lệ chơi: Đưa cho mỗi học sinh một mẩu giấy ghi chữ “xin chào.” 
Yêu cầu chúng đi vòng quanh, giữ mảnh giấy đó mà không để cho ai biết.  

 
• Người hướng dẫn ra tín hiệu, học sinh bắt đầu chào nhau, nói chữ “hello” bằng ngôn ngữ ghi 

trong mẩu giấy.   
 

• Chúng phải đi tìm người nói cùng ngôn ngữ cho từ “xin chào” và tạo thành một nhóm.  
 

• Rồi khi tìm được chúng ngồi cùng vào nhóm đó.  
 
Hỏi: em cảm thấy thế nào khi nói một ngôn ngữ khác?  
 
• Em đã từng trong tình huống mà em không hiểu được ngôn ngữ người ta nói, ví dụ như trong 

1 chuyến đi chơi chẳng hạn? 
 

• Em có ước là mọi người đều nói thứ ngôn ngữ CỦA EM không? Em làm thế nào để có điều 
đó?    
 

• Em có muốn quen biết những người không nói ngôn ngữ của em không? Chúng ta có thể 
làm gì để giúp họ?  

(Hiệu đính từ: Hướng dẫn chơi công bằng, Hoạt động 17. Equitas – Trung tâm quốc tế về quyền con 
người, 2008.) 
                         
Giải thích: Một sự khác biệt là giới tính, bạn là trai hay gái. 
 
Hoạt động: Câu chuyện “Mẹ tôi không làm việc”     (5 phút) 
 
Một hôm, một người phụ nữ trẻ tên là Zara đang kể cho bạn cô ấy nghe về gia đình của mình. 
Đây là điều cô ấy kể. 
 
Đọc câu chuyện hay nhờ một em học sinh đọc rõ ràng mạch lạc câu chuyện. 
            
Sau khi đọc xong, hãy hỏi: Mẹ của Zara có làm việc không?  
 
• Hàng ngày một vài việc mà mẹ Zara đã làm là gì?  
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• Một số người cho rằng việc nhà không phải là “công việc” thực sự? 
 

• Tại sao một số người nghĩ như vậy? (có thể bởi vì một người phụ nữ không được trả lương 
cho việc họ làm hay bởi vì một người đàn ông nghĩ là việc anh ta làm khó nhọc hơn.)  

 
Giải thích: Một người phụ nữ thường có một ngày làm việc dài hơn và ít có cơ hội thời gian nghỉ 
ngơi hơn. (mẹ của Zara là người đầu tiên tỉnh dạy vào buổi sáng và người cuối cùng đi ngủ trong 
nhà.)  
 
Hỏi: đây có phải là một loại phân biệt đối xử chống lại phụ nữ và trẻ em gái không?  
 
Hoạt động: Ai làm việc?  (10 phút)     
 
Vẽ một hình lên bảng đen hay flipchart, kẻ hai cột, một cột ghi “nam” và một cột ghi “nữ”. 
 
Chia lớp ra thành từng cặp.  
 
Phát bút chì và giấy cho từng cặp.  
     
Yêu cầu mỗi cặp liệt kê danh sách các công việc nhà và ghi lên giấy. Có thể vẽ hình ảnh minh 
họa cho những công việc đó.  
 
Nếu thấy khó, người đứng lớp có thể gợi ý cho học sinh suy nghĩ, ví dụ: 
 
• Ai nấu những bữa cơm gia đình? 

 
• Đàn ông và trẻ nhỏ trong nhà có giúp đỡ không? Có thì họ giúp được việc gì?  

 
• Mỗi ngày làm việc nhà tốn bao nhiêu thời gian?  

 
• Phụ nữ ngoài việc nhà thì có đi làm ở ngoài không?  
 
Sau 5 phút, hãy hỏi mỗi cặp chia sẻ cho cả lớp danh sách đầu việc và 
nhờ một em viết vào đúng cột trên bảng. Cứ tiếp tục cho đến khi hết 
câu trả lời.  
 
Nhìn vào các cột và hỏi: Các em nhận thấy điều gì?  
 
• Chúng ta có phát hiện được điều gì đáng ngạc nhiên không? 

 
• Những phát hiện đó có thay đổi cách chúng ta nghĩ về công việc mà nam và nữ đang làm 

không?  
 

• Các em có phát hiện ra việc gì mà chỉ nam mới làm được không?  
 

• Các em có khám phá ra việc gì mà chỉ nữ làm được không? 
 
Giải thích: Đừng quên Điều 1 và 2 trong Tuyên bố quốc tế về quyền con người, cụ thể đề cập là 
nam và nữ là bình đẳng. 

 

NỮ 
Việc làm 

NAM 
Việc làm 
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KẾT LUẬN   
Hỏi: Phân biệt đối xử là gì? (Phân biệt đối xử là đối xử với nhau không bằng các giá trị bình đẳng 
hay quyền bình đẳng.) 
 
• Liệu chúng ta có nên coi thường người này chỉ vì sự khác biệt ngôn ngữ họ nó, hay giới tính, 

hay tôn giáo, hay chủng tộc, hay dân tộc hay quan điểm chính trị không?  
 

• Đôi khi chúng ta phân biệt mà không biết chỉ bởi vì chúng ta không nghĩ về nó. 
 
ÔN TẬP tất cả các tờ poster nhỏ từ tuần trước. Nhờ học sinh giơ cao lên cho tất cả cùng xem lại 
và đặt câu hỏi cho các em: 

 
• Tờ poster nào nói về quyền con người cụ thể khi bạn không đối xử tôn trọng người khác? 

(Chống lại phân biệt đối xử)  
 

• Loại phân biệt đối xử nào làm cho cậu bé trong một tờ poster kia cảm thấy buồn?  
(màu da, tuổi và quốc tịch của cậu ấy) 

 
Hỏi: Có ai có câu hỏi gì về Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người mà em suy nghĩ trong vài 
ngày qua không? 
 
Trả lời bất kỳ câu hỏi nào. 
 
 

GỢI Ý TỐT CHO GIÁO VIÊN nếu giáo viên muốn tạo thêm sự tranh luận nhỏ trên lớp: khi 
một ai đó hỏi một câu hỏi, các em có thể trả lời them vào là “Thế các bạn còn lại trong lớp nghĩ 
gì về điều này? Có ai có thêm bình luận gì không? 
 
 
THỬ THÁCH 
Nói: Khi xong hết nội dung, hãy tổng kết lại những điều đã được thảo luận trong hôm nay.  
 
• Hãy chia sẻ câu chuyện của mẹ Zara và kể lại cho bạn hay gia đình nghe. 
 
• Hãy nhận biết những công việc mà người khác xung quanh bạn đang làm. Có thực sự những 

công việc đó chỉ nam hay nữ, hay trẻ em, người lớn hay tầng lớp hay nhóm người mới làm 
được không? 

 
• Hãy hỏi chính mình, “có cách nào tôi có thể thu hẹp khoảng cách này hay tạo ra sự thay đổi 

không?” và hãy thực hiện hành động. 
 

• Hãy nhớ mời bạn bè cùng tham gia. Hẹn gặp các em lần sau.  
 
   

Nhắc các em về thời gian học lần tới.  
Đừng quên thu lại những tờ poster nhỏ.  
 
CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH: 
Bài này cũng có thể sử dụng để kiểm tra sự khác biệt ngoài giới tính, còn có dân tộc, tầng lớp 
xã hội, tôn giáo … 
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GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN 
 
   
Hôm nay tôi cảm thấy thế nào? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lần tới có cần thay đổi gì không? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiệu đính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách 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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TÀI LIỆU  
    

 
ĐIỀU 1 

TỰ DO VÀ BÌNH ĐẲNG 
 

Tất cả con người sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm 
và quyền. Họ được có lý trí và lương tâm và cần phải đối 
xử với nhau bằng tình anh em.  
 
 
 

ĐIỀU 2 
CHỐNG LẠI SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 

 

Mọi người đều được hưởng tất cả các quyền và tự do nêu 
trong bản Tuyên ngôn này mà không cso bất kỳ sự phân 
biệt nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn 
giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc 
dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất than hay các 
địa vị khác 
 

LƯỢC GIẢN 
 

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

TUYÊN BỐ QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI  
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XIN CHÀO bằng các ngôn ngữ khác nhau 
 
 

BUENOS DIAS  
(Tây ban nha) 

 

 

KONNICHI WA  
(Nhật) 

 

GUTEN TAG  
(Đức) 

 

 

SHALOM  
(Do thái) 

 

SALAAM  
(Arabic) 

 

 

CIAO  
(Ý) 

 

NI HAO  
(Trung quốc) 

 

 
 

Tắt ra thành mảnh nhỏ, cần bao nhiêu cắt bấy 
nhiêu, hãy chọn 2-3 ngôn ngữ tùy vào sĩ số 
lớp. 
 

 
 
 
 

BUENOS DIAS  
(Tây ban nha) 

 

 

KONNICHI WA  
(Nhật) 

 

GUTEN TAG  
(Đức) 

 

 

SHALOM  
(Do thái) 

 

SALAAM  
(Arabic) 

 

 

CIAO  
(Ý) 

 

NI HAO  
(Trung quốc) 

 

 
 

Tắt ra thành mảnh nhỏ, cần bao nhiêu cắt bấy 
nhiêu, hãy chọn 2-3 ngôn ngữ tùy vào sĩ số 
lớp. 
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MẸ TÔI KHÔNG LÀM VIỆC  
 
Zara kể cho bạn nghe về một ngày thường lệ của mẹ và bố cô ấy:  
 

Gia đình chúng tôi có 16 người con, nhưng chỉ có 9 người chúng tôi sống sót.  
 
Mẹ tôi dạy vào lúc 4h sang, lấy nước và củi, nhóm bếp nấu bữa sang. Sau đó bà đi ra 
sông giặt quần áo.  
 
Cha tôi làm việc trên cánh đồng cách nhà tầm 3 km. Ông rời nhà lúc 6h sáng.  
 
Sau khi giặt quần áo xong, mẹ vào thị trấn xay ngô và mua đồ ở chợ. Khi mẹ về nhà, 
mẹ nấu bữa trưa.  

 
Buổi trưa, mẹ mang cơm đến chỗ làm cho cha và sau đó về nhà chăm gà lợn và trông 
các em trai em gái tôi. Mẹ chuẩn bị bữa tối sẵn sàng khi tất cả chúng tôi về nhà lúc 6h 
tố 
 
Sau bữa tôi, mẹ dọn dẹp mọi thứ mất một lúc nhưng mẹ thường đi ngủ lúc 9h tối. Lúc 
đó cha đã ngủ rồi. 

 
Khi Zara kể xong, bạn cô ấy hỏi liệu mẹ Zara có việc làm không. Zara nói “không mẹ tớ 
không làm việc” 
 
 
(Hiệu đính từ Những bước đầu tiên: Hướng dẫn bắt đầu giáo dục quyền con người, Amnesty 
International 2001. Peer Education Edition, p. 63.)  
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CHIẾC ĐÈN BÉ NHỎ CỦA TÔI 
 

Chiếc đèn bé nhỏ của tôi, tôi sẽ để nói chiếu sáng, 
Chiếc đèn bé nhỏ của tôi, tôi sẽ để nói chiếu sáng,  
Chiếc đèn bé nhỏ của tôi, tôi sẽ để nói chiếu sáng, 
Để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng 
 
Khắp nơi tôi đi qua, tôi sẽ để nó chiếu sáng, 
Khắp nơi tôi đi qua, tôi sẽ để nó chiếu sáng, 
Khắp nơi tôi đi qua, tôi sẽ để nó chiếu sáng, 
Để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng 
 
Chiếc đèn bé nhỏ của tôi, tôi sẽ để nói chiếu sáng, 
Chiếc đèn bé nhỏ của tôi, tôi sẽ để nói chiếu sáng,  
Chiếc đèn bé nhỏ của tôi, tôi sẽ để nói chiếu sáng, 
Để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng, để nó chiếu sáng! 
 
 
To listen to the music:  

 https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE 
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This Little Light of Mine 
 
 

 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE 
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Gia đình, một 
điều tốt đẹp 
 
QUYỀN ĐƯỢC KẾT HÔN VÀ CÓ GIA ĐÌNH 

 
 
LỨA TUỔI: 11 – 16 tuổi 
 
NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ 
1.   Gia đình là một đơn vị cơ bản của xã hội 

và nên được bảo vệ. 
2.    Cha mẹ và gia đình có một vai trò nuôi 

nấng và giáo dục con cái. 
3.    Khi đủ tuổi theo luật pháp (thường là 18 

tuổi), em có quyền kết hôn hoặc không 
kết hôn.   

 
CÔNG CỤ HỌC TẬP 
•    Cây gậy nói  
•    Sổ điểm danh và nội quy lớp học 
•    Bài hát: Chiếc đèn bé nhỏ của tôi 
•    Câu hỏi ôn tập, cắt và chuẩn bị trước 

khi lên lớp  
•    UDHR Điều #16 
•    CRC Điều #5 
•    Bút chì cho các em (tùy ý) 
•    Giấy cho các em (tùy ý)  
•    Phấn hoặc bút marker 
•    Bảng đen hay flipchart 
•    Câu chuyện: Cô gái nói “không” 
•    Câu hỏi, “ai quyết định?” 
•    Tờ poster nhỏ, Quyền kết hôn và xây 

dựng gia đình (từ bài Y-2) 

Colega Bài 4 
Gia đình, một điều tốt đẹp 

 

Tuyên ngôn Quốc tế về  

Quyền con người	
	
QUYỀN KẾT HÔN VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 

 
Điều 16 
1. Nam và nữ khi đủ tuổi đều có quyền kết hôn 

và xây dựng gia đình mà  không có bất kỳ sự 
hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn 
giáo. Nam và nữ có quyền bình đẳng trong 
việc kết hôn, trong thời gian chung sống và 
khi ly hôn. 

2. Việc kết hôn chỉ được tiến hành với sự đồng 
ý hoàn toàn và tự nguyện của cặp vợ chồng 
tương lai. 

3. Gia đình là tế bào tự nhiên và cơ bản của xã 
hội, được nhà nước và xã hội bảo vệ.  
 

LƯỢC GIẢN 
1. Mọi người trưởng thành có quyền kết hôn và 

xây dựng gia đình nếu muốn. Nam và nữ có 
quyền bình đẳng như nhau trong hôn nhân 
hay khi ly hôn. 

2. Không ai ép bạn kết hôn được. 
3. Gia đình là đơn vị quan trọng nhất của xã hội 

và nên được bảo vệ. 
 

Công ước về 
Quyền trẻ em 

 
SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHA MẸ  
VÀ NHỮNG NĂNG LỰC TIỀM NĂNG 
 

Điều 5 
Các chính phủ nên tôn trọng các trách nhiệm và 
quyền…của cha mẹ hay gia đình để cung cấp 
định hướng và hướng dẫn phù hợp để trẻ thực 
hành những quyền trẻ em ghi trong Công ước này 
theo cách phù hợp thống nhất với những năng 
lực đang phát triển của trẻ. 
 

LƯỢC GIẢN 
Gia đình của bạn có trách nhiệm chính để hướng 
dẫn bạn, để bạn lớn lên và phát triển được khả 
năng của mình, bạn có thể học để thực hành 
quyền của mình một cách đúng đắn. Chính phủ 
nên tôn trọng quyền này. 
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CHÀO ĐÓN VÀ KHỞI ĐỘNG (5 phút)                 
Chào mừng các em học sinh và ổn định chỗ ngồi.  
 
Bài hát: Chiếc đèn bé nhỏ của tôi.  Hát thật vui. (Bài hát ghi ở cuối bài.)  
 
ÔNG TẬP: Câu hỏi để trong hộp  (10 phút) 
Trước khi lên lớp, hãy cắt câu hỏi ôn tập ghi ở cuối bài, gập chúng lại cho vào một chiếc hộp hay 
cái mũ hay gì cũng được.  
 
Thể lệ chơi: Học sinh đứng thành hình tròn và khi đang bật nhạc hay ai đó đang hát thì truyền cái 
hộp quanh vòng tròn. Khi hết nhạc, người đang giữ cái hộp mở câu hỏi ra và trả lời. Nếu bạn đó 
không trả lời được thì người khác giúp. Sau đó nhạc lại bật lên và lại truyền hộp tiếp cho người 
khác.  
 
Trò này không tốn thời gian nhưng nên dùng để thúc đẩy sự trao đổi thảo luận. 
 
GIỚI THIỆU    (5 phút)                 
 
Nói: Hôm nay chúng ta sẽ đọc và thảo luận Điều 5 trong Công ước quyền trẻ em và Điều 16 
trong Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người.  
 
Hỏi: Ai sẽ giúp đọc Điều 5 nào?  
 
Giải thích: Trước khi ______ (tên bạn xung phong đọc) bắt đầu đọc, chúng ta cùng lắng nghe một 
ý kiến rất thú vị gọi là “những khả năng đang phát triển”. Nghĩa là “theo thời gian theo em lớn lên 
và học hỏi.”  
 
Bạn đọc Điều 5. (ghi ở cuối bài. Dùng bất cứ đoạn nào dưới đây mà phù hợp với lứa tuổi của 
học sinh trong lớp nhất.) 
 

BẢN ĐẦY ĐỦ: Chính phủ nên tôn trọng trách nhiệm và quyền …của các cha mẹ hay gia 
đình để cung cấp, định hướng và chỉ dẫn phù hợp trong sự tôn trọng quyền của trẻ 
em…ghi trong Công ước này. . một cách thống nhất với những khả năng đang phát triển 
của trẻ. 
 
BẢN RÚT GỌN: Gia đình của bạn có trách nhiệm chính chỉ bảo bạn, từ đó khi bạn lớn lên, 
khả năng của bạn cũng phát triển, bạn có học cách sử dụng quyền của bạn một cách đúng 
đắn. Chính phủ nên tôn trọng quyền này.  
 

Nói: Nào cùng đọc lại lần nữa. 
 
 Cùng đọc lại Điều này. 
 
Giải thích: Hay nói cách khác, bạn có quyền được cha mẹ và gia đình hướng dẫn chỉ bảo giúp 
bạn học các sử dụng quyền của mình một cách đúng đắn để khi bạn lớn lên và học nhiều hơn về 
cách ra quyết định đúng đắn.  
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Hoạt động: Chiếc ghế con người  
Nói: hãy cùng hợp tác làm bài tập. Hãy xem liẹu bạn có thể hiểu một gia đình là như thế nào 
không. 
 
• Tạo thành nhóm gồm 3 em. Các em hơi khác biệt nhau một chút, ví dụ, 2 trai 1 gái, hay 2 gái 

1 trai, hay 1 bạn thấp 2 bạn cao.  
 

• Nếu thừa người, thì người đó làm người hướng dẫn. Hay hai người thừa thì hai bạn đó thay 
nhau làm hành khách cho một nhóm khác. 

 
Thể lệ trò chơi: Hãy hỏi hai em trong 1 nhóm làm những động tác sau: 
 
• Mỗi em nắm lấy cổ tay trái của mình.  

 
• Sau đó mỗi em sẽ đổi tay nắm cổ tay phải của mình. (người hướng dẫn 

nên làm mẫu trước.)  
 

• Rồi người trong cùng nhóm, người này lấy tay trái nắm cổ tay phải của người kia. Tạo thành 
một mặt ghế hình vuông.  

 
• Khi mỗi cặp đã tạo được “một chiếc ghế”, để cho người thứ 3 ngồi lên trên “chiếc ghế” đó.  
 
• Người (trong vai hành khách) bị bắt thì việc đầu tiên làm là vào tư thế ngồi.  

 
• Cặp “đang làm ghế” nên đứng sau người hành khách và cũng trùng gối hạ thấp người xuống 

sao cho cùng vị trí hành khách ngồi.  
 

• Người ngồi trên “ghế”, lấy tay vòng ôm vai của cặp “làm ghế” để giữ thăng bằng.  
 

• Cặp làm ghế từ từ nâng người cao trở lại và đi bộ cẩn thận về phía trước cùng mang theo 
hành khách. 

 
• Nếu có đủ thời gian, hãy cho tất cả các em có cơ hội làm ghế và làm hành khách. 
 
Hãy hỏi: Các em thấy dễ hay khó khi mang theo ai đó khi có sự giúp đỡ của người khác? Tại 
sao?  
 
• Em có thấy khỏe hơn khi làm cùng 1 người khác không?  

 
• Các em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người làm ghế mất chú ý?  

 
• Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hành khách không đồng tình hay đá chiếc ghế?  
 
• Nếu em không cảm thấy an toàn, em có thể nói chuyện với ai về việc đó?  

(Một người lớn mà em tin tưởng như mẹ hay lãnh đạo nhà trường hay một người bạn nào 
đó của em.) 
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Thảo luận: Một vài lý do tại sao Chiếc ghế con người lại giống một gia đình?  
(Mỗi người có vai trò riêng có điểm mạnh riêng mà giúp đỡ nhau, mỗi thành viên đều quan trọng 
như nhau.)  
 
(Hiệu đính từ: Hướng dẫn chơi công bằng, Hoạt động 34. Equitas – Trung tâm quốc tế về quyền con người 
2008.) 
 
TƯ DUY (20 phút) 
 
Hoạt động: Đọc, Cô gái nói “Không” với Hôn nhân (15 phút) 
Nói: Tôi sẽ kể cho các em nghe câu truyện có thật về một người phụ nữ trẻ đầy bản lĩnh. Khi nghe 
chuyện này, các em hãy nghĩ về tình huống của cô gái, và các em sẽ làm gì trong trường hợp này. 
 
Sau khi kể chuyện xong, hãy hỏi: Các em nghĩ gì về câu chuyện? Điều gì gây ấn tượng với em 
nhất?  
  
• Cha mẹ của Balkissa có đúng không khi cố ép cô cưới người họ hàng? Tại sao có, tại sao 

không? 

Nói: Hãy cùng đọc lại một lần nữa. Chính là Điều 16 trong Tuyên ngôn quốc tế về quyền con 
người.  
 
• Khi chúng ta đọc, tôi muốn các em cho tôi biết ba điểm mà ở đó GIA ĐÌNH được đề cập hay 

ảnh hưởng. 
 
Hãy hỏi ai đó đọc toàn văn hay tóm tắt, tùy theo cách nào tốt cho lớp. 
 
     TOÀN VĂN 

1. Đàn ông và phụ nữ đến tuổi trưởng thành…có quyền kết hôn và lập gia đình. Họ có 
quyền bình đẳng trong khi kết hôn và khi ly hôn. 
 

2. Hôn nhân chỉ diễn ra khi có sự đồng thuận tự nguyện và đầy đủ của hai bên.  
 

3. Gia đình là một đơn vị cơ bản và tự nhiên của xã hội và có quyền được xã hội và nhà 
nước bảo vệ. 

TÓM LƯỢC  
1. Mọi người trưởng thành đều có quyền kết hôn và lập gia đình nếu muốn. Nam và nữ có 

quyền bình đẳng như nhau trong hôn nhân và khi li hôn.  
 

2. Không ai có thể ép buộc bạn kết hôn. 
 

3. Gia đình là đơn vị quan trọng nhất của xã hội nên được chính phủ bảo vệ.  

Hỏi: Điểm chính ở đây là gì?  
 (Quyền kết hôn, sự đồng thuận kết hôn. Đơn vị cơ bản được chính phủ bảo vệ)  
 
Hỏi: quyền này được lồng trong câu chuyện của Balkissa như thế nào? 
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• Tại sao cha mẹ cô ấy lại cố ép cô ấy cưới anh họ?  
(Họ nghèo và đó là một phần trong văn hóa và truyền thống gia đình của họ.)  

 
• Tại sao mẹ và cha cô ấy không giúp cô ấy khi cô ấy nói cho họ nghe cảm giác của mình?  

(Mẹ của cô ấy không có quyền lực còn cha cô thì sợ anh trai ông ấy.) 
 
• Cuối cùng cô ấy giải quyết vấn đề ra sao? 

(Cô ấy đã tìm một người lớn khác – người lắng nghe cô ấy và khích lệ cô ấy.)  
 
• Chính phủ đã làm gì giúp cô ấy? (Họ đã thong qua quyết định của tòa án.)  

 
• Tại sao tòa án lại có thể giúp cô ấy?  

(Họ biết bác của Balkissa đã vi phạm luật vì Điều 16 của Tuyên bố quốc tế nói là không ai 
được cưỡng ép kết hôn.) 

 
Nói: Balkissa đã làm thủ tục pháp lý và quay về nhà. Cô ấy không ngừng cố gắng, và không từ bỏ 
và mọi thứ đã được giải quyết.  
 
Giải thích: Rõ ràng biết về quyền con người giúp tất cả chúng ta.  
 
Hoạt động: Cùng động não 
Hỏi: Các em đã từng nghe về hoạt động động não chưa? Đúng rồi! Đó là khi chúng ta cùng nhau 
chia sẻ một loạt ý tưởng nhanh chóng hiện ra trong đầu. Đó là việc chúng ta sẽ làm bây giờ đây.  
 
Chia lớp thành 2 nhóm. 
 
Nói: Thậm chí nếu các gia đình không giống nhau thì cha mẹ và người lớn có thể làm rất nhiều 
việc để ủng hộ và chăm sóc những thành viên nhỏ tuổi trong nhà. Trẻ em cũng có các trách 
nhiệm. 
 
• Cùng nói về điều trong vài phút nhé. 

Chia bảng làm hai cột, hai dòng. Hãy viết “gia đình giúp đỡ trẻ như thế nào” ở một cột, và “trẻ 
giúp gia đình như thế nào?” ở cột còn lại.  
 
Hỏi: Một vài điểm mà gia đình có thể làm để giúp trẻ? 
 
• Mỗi nhóm nghĩ ra 5 việc, ví dụ, nấu ăn hay dọn vườn, hay 

chăm em 
 

• Hỏi nhóm A xem những điều trên cho vào cột nào. 
 

• Hỏi nhóm B có ý tưởng khác, và viết vào đúng cột. 
 

• Tiếp tục hỏi từng nhóm cho đến khi chia sẻ hết ý tưởng.  
 

• Không nên làm quá 5 phút  
 
Hỏi: Các em có thấy một vài việc mà các em trước đó không nghĩ đến không?  
(Để học sinh trả lời). 
 

Gia đình giúp 
trẻ như thế 
nào  

Trẻ giúp gia 
đình như thế 
nào 
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• Một vài cách mà các em có thể làm để giúp đỡ gia đình là gì?  
 

• Liệt kê câu trả lời ghi vào phần bên kia của bảng. 
 
Hãy hưỡng dẫn học sinh nhận biết: Dù cho gia đình có như thế nào thì gia đình tốt nhất khi 
các thành viên cùng đóng góp. 
 
Giải thích: Gia đình giúp bạn trang bị bạn thành người lớn.   
 
Hỏi: Ở nước này, tuổi nào được coi là tuổi trưởng thành? 
 
• Theo luật, ở hầu hết các nước thì 18 tuổi là tuổi trưởng thành và đôi khi là 16 tuổi. Đó là khi 

bạn được coi là tự chịu trách nhiệm bản thân – cho dù bạn vẫn còn sống chung với gia đình 
hay không. 

 
• Mỗi năm qua đi, bạn bắt đầu làm nhiều việc hơn cho chính mình. Điều đó được gọi là “những 

khả năng đang phát triển”, và điều này có nghĩa là bạn có nhiều cơ hội và trách nhiệm ra 
quyết định hơn và có them kiến thức, kĩ năng để có lựa chọn tốt hơn.  
 

• Quá trình này từng bước trang bị cho bạn trở thành người lớn khi đó bạn có quyền ra quyết 
định cho chính mình. Những khả năng đang phát triển nghĩa là bạn có thêm trách nhiệm 
chăm sóc bản thân khi bạn lớn hơn và trưởng thành hơn.  

 
Giải thích: Chúng ta sẽ chơi một trò chơi về ra quyết định, về ai có trách nhiệm ra quyết định 
trong gia đình. Không có câu trả lời đúng hay sai. Mọi gia đình đều ra quyết định một cách khác 
nhau.  
 
Hoạt đông: Ai quyết đinh? (10 phút) 
Thể lệ chơi: Người hướng dẫn sẽ đọc một danh sách cá quyết định (viết ở cuối bài). 
 
• Sau mỗi câu hỏi, hãy hỏi nhóm nghĩ ai nên ra quyết định này.  

 
• Nếu học sinh nghĩ là CHA MẸ nên ra quyết định này thì bạn đó nên giơ MỘT TAY lên các 

ngón tay xòe rộng.   
 

• Nếu học sinh nghĩ BẠN TRẺ nên ra quyết định này thì bạn đó giơ MỘT NGÓN TAY.  
 

• Nếu bạn nghĩ cả BẠN TRẺ VÀ CHA MẸ cùng ra quyết định, thì bạn đó nên giơ CẢ HAI TAY.  
 

Giải thích là tôi sẽ kể cho các bạn nghe một số quyết định được pháp luật bảo hộ. Tuy nhiên, hầu 
hết tình huống không có câu trả lời đúng hay sai, mà gia đình nên tự quyết định.  
 
Đọc lần lượt từng câu hỏi. Bạn không cần sử dụng hết tất cả, tùy theo văn hóa và thời gian cho 
phép, chọn ít nhất 6-10 câu hỏi để cho các em động não suy nghĩ và thảo luận.  
 
Thảo luận (10 phút) 
 
Sau mỗi hoạt động, hãy hỏi câu như sau: 
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• Tuổi và sự trưởng thành của cá em có tạo ra sự khác biệt trong vai trò của các em trong quá 
trình ra quyết định về chính mình hay không? Tại sao? 
 

• Bạn có đang tham gia ra quyết định trong gia đình mình không? Quyết định đó là gì?  
 

• Bạn có thích cách ra quyết định trong gia đình mình không?  
 

• Có quyết định nào mà bạn muốn tham gia nhưng lại không được tham gia?  
 

• Việc gì bạn có thể làm để có vai trò lớn hơn trong quá trình ra quyết định? 
 

• Bạn có nghĩ có một vài quyền con người lien quan đến trẻ và gia đình của chúng? Đó sẽ là 
gì? 

 
Giải thích: Bằng cách học ra quyết định trong gia đình, khả năng phát triển của bạn sẽ lớn lên và 
bạn đang phát triển kĩ năng cần có trong cuộc sống riêng vào một ngày nào đó.  
 
Hỏi: Chúng ta có gọi quá trình này là gì khi chúng ta có nhiều quyền và trách nhiệm ra quyết định 
hơn khi chúng ta lớn hơn? (những khả năng phát triển) 
 
Giải thích: Chính xác! Dĩ nhiên, một vài quyết định mà chúng ta vừa thảo luận là những quyết định 
rất khó, khó cho cả người lớn.   
 
Hỏi: Dù bạn đã sẵn sang ra quyết định cho chính mình và có thể cho gia đình một ngày nào đó, 
tại sao tốt hơn là nên tham khảo cha mẹ và những người lớn khác – những người quan tâm đến 
bạn? (hãy chấp nhận mọi câu trả lời.)  
 
Giải thích: Nếu bạn cảm thấy bạn hiện không có đủ trách nhiệm ra quyết định, hãy xem liệu có 
thể thảo luận điều đó với gia đình xem có giúp được gì không. Nếu không ích gì, hãy nhớ hiện 
bạn đang cảm thấy thế nào và cam kết chính mình một ngày nào đó sẽ giúp con cái mình hưởng 
quyền của chúng liên quan đến quyền tự ra quyết định, 
 
(Hiệu đính từ Compasito: Hướng dẫn giáo dục quyền con người cho trẻ em, sửa và đồng tác giả Nancy 
Flowers Hội đồng châu Âu, Tái bản lần 2, tháng 1 2009. Hoạt động 37, p. 193.) 
 
KẾT LUẬN (10 phút) 
 
Hãy cho học sinh xem tờ poster nhỏ, Quyền kết hôn và lập gia đình (từ Bài 2) và dán lên 
tường cho các em nhìn thấy.  
  
Nói: Gia đình thường là nơi tốt nhất cho trẻ lớn lên và thái độ của các em có thể tạo ra sự khác 
biệt lớn. 
 
Giải thích: Là một đứa trẻ, bạn chưa có tất cả các quyền của người lớn nhưng một ngày nào đó 
bạn sẽ có. Khi ngày đó đến, các bạn cần phải sẵn sàng.  
 
• Thái độ của cá bạn sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn, và “khả năng phát triển” cũng vậy, hay 

nói cách khác là khả năng ra quyết định của các bạn. 
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• Khi khả năng các bạn ra được những quyết định sáng suốt tốt hơn thông qua trải nghiệm và 
kiến thức, nói chuyện và thảo luận ý kiến và quyết định với gia đình mình sẽ giúp trang bị cho 
các bạn có trách nhiệm với chính cuộc đời mình.  

 
THỬ THÁCH 
 
Nói: Hãy chia sẻ câu chuyện với gia đình về cô gái nói “không” với hôn nhân và hãy nói chuyện 
với họ về câu chuyện này. Họ nghĩ gì hôn nhân?  
 
• Lần tới chúng ta sẽ thảo luận về câu trả lời của họ. Hãy mời thêm bạn bè đến lớp nhé.  

 
• Chúc các em một tuần tốt lành – thầy cô đã nhớ các em rồi đấy!  
 
 
GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: đảm bảo thầy cô tôn trọng suy nghĩ và hoàn cảnh đời sống của 
từng em.  
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GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN 
 
   
Hôm nay tôi cảm thấy thế nào? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lần tới có phải thay đổi gì không? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiệu đính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách 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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CÂU HỎI ÔN TẬP 
(Ôn tập Bài 3, “Đó có phải là phân biệt đối xử?”) 
 
 
TỪ “NHÂN PHẨM” NGHĨA LÀ GÌ? 
 
 
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LÀ GÌ? 
 
 
HÃY GỌI TÊN ÍT NHẤT MỘT NHÓM ĐANG PHẢI CHỊU SỰ PHÂN BIỆT 
ĐỐI XỬ. INATION. 
 
 
MỘT VÀI ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC GIỮA CUỘC SỐNG CỦA ĐÀN ÔNG 
VÀ PHỤ NỮ? 
 
 
TUYÊN BỐ QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI NÓI GÌ VỀ VIỆC AI CÓ 
QUYỀN CON NGƯỜI?  
 
 
 
TRẢ LỜI 
 
Nhân phẩm nghĩa là sự xứng đáng được tôn trọng và xem xét.  
 
Phân biệt đối xử nghĩa là không đối xử với người khác dựa vào giá trị hay quyền bình đẳng của 
họ. 
 
Các nhóm đang chịu sự phân biệt đối xử. Phụ nữ và trẻ em gái, người khác tôn giáo, khác sắc 
tộc, khác quốc tịch, khác ngôn ngữ.  
 
Điểm giống và khác: Sau khi các em trả lời, hãy hỏi: Em nghĩ như thế nào về chúng? Chúng có 
“công bằng không”? Hãy để một em phát biểu. 
 
Ai có quyền con người: Tất cả chúng ta, bất kể chúng ta là ai.  
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CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM 
 

ĐIỀU 5 
 
 
BẢN ĐẦY ĐỦ 
Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng trách nhiệm, quyền 
và nghĩa vụ các bậc cha mẹ, hoặc trong trường hợp thích 
hợp, của các thành viên trong gia đình mở rộng hay của 
cộng đồng theo phong tục địa phương quy định, của 
những người giám hộ pháp lý hay những người khác chịu 
trách nhiệm về mặt pháp lý với đứa trẻ, trong việc chỉ bảo 
và hướng dẫn thích hợp cho trẻ em thực hiện những 
quyền được thừa nhận trong Công ước này, theo cách 
thức phù hợp với khả năng phát triển về năng lực của 
đứa trẻ. 
 
 
BẢN RÚT GỌN 
Gia đình của bạn có trách nhiệm chính trong việc chỉ bảo 
bạn, từ đó bạn lớn lên và khả năng của bạn được phát 
triển, bạn có thể học cách sử dụng quyền của mình một 
cách đúng đắn. Chính phủ nên tôn trọng quyền này. 
 
 
BẢN LƯỢC GIẢN 
Bạn có quyền được cha mẹ và gia đình chỉ bảo giúp bạn 
học cách sử dụng quyền của mình một cách đúng đắn khi 
bạn lớn lên và khả năng của bạn được phát triển.  
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Cô gái nói “Không” với Kết hôn 
 
Một ngày, cô gái tên Balkissa Chaibou 12 tuổi đi học về và 
biết là cha cô đã hứa hôn cho cô với anh họ khi cô lên 16 
tuổi. Balkissa không có tiếng nói gì trong vấn đề này và cô ấy 
phải nghỉ học để bắt đầu cuộc sống gia đình khi kết hôn.  

Balkissa từ Niger, một nơi mà nạn tảo hôn là chuyện bình 
thường. Cha mẹ cô nghèo đói có 5 người con gái, vì vậy họ 

phải hứa hôn để bớt phải nuôi đi 1 đứa trẻ.  

Nhưng Balkissa yêu trường lớp và không muốn lấy người anh họ và nghỉ học. Khi cô 16 tuổi và 
việc chuẩn bị cho đám cưới bắt đầu. Balkissa quyết định đấu tranh cho quyền của mình – ngay 
cả điều đó nghĩa là đưa gia đình ra tòa.   

Mẹ cô không thể giúp gì cho Balkissa vì phụ nữ ở Niger không có quyền lực. Vì vậy Balkissa đến 
gặp bố và đồng ý lấy anh họ nếu cô không phải sống với anh ta cho đến khi cô học xong. Nhưng 
cha cô không giúp gì được, phần vì đó là truyền thống gia đình, phần vì anh trai của ông ra quyết 
định cho tất cả những người con của ông. Và anh trai của ông tức là bác của cô gái, người đàn 
ông này là cha của anh học mà cô đã hứa hôn. Bác cô từ chối xem xét yêu cầu của Balkissa. Do 
vậy việc chuẩn bị cho đám cưới lại tiếp tục. 

Sau đó Balkissa yêu cầu hiệu trưởng trường giúp. Ông hiệu trưởng gửi cô đến gặp một tổ chức 
giúp cô bằng cách dùng luật pháp can thiệp chống lại cha và bác vì họ đã vi phạm quyền con 
người ép cô kết hôn khi cô không mong muốn. 

Tuy nhiên, khi họ ra tòa, bác cô đã từ chối cáo buộc và cãi đó là sự hiểu lầm, do vậy vụ này đã 
được bỏ qua. Balkissa nghĩ là cô đã thắng kiện!  

Nhưng sau đó bác cô đã đe doạ giết cô nếu cô không chịu cưới người anh họ! Balkissa nhanh 
chóng trốn đến nhà tạm trú của phụ nữ. Cuối cùng bác nhận ra là ông ý có thể sẽ bị đi tù nên ông 
ý bỏ cuộc và về nước. Balkissa có thể về nhà an toàn. 

Cha mẹ của cô giờ không muốn cưỡng ép kết hôn nữa. 

Balkissa nói với nhóm trong trường cũng như trưởng bản. Cô ấy đã giải thích là ép kết hôn sớm 
thường dẫn tới bạo lực kinh khủng trong hôn nhân. Cũng đúng các bà mẹ trẻ có con nhỏ thường 
tử vong do cơ thể của họ chưa sẵn sàng cho việc mang bầu sinh con.  

Balkissa bây giờ đang học ở trường y và biết rằng gia đình cô tin cô sẽ thành công. Cô khuyến 
khích các cô gái khác noi theo gương của mình. Cô nói với nhóm các bạn gái trong trường là, 
“tôi không nói đừng kết hôn. Mà hãy chọn thời điểm phù hợp”. Cô bảo họ hãy học hành chăm 
chỉ nhất có thể dù khó khan, “học hành là niềm hy vọng duy nhất của các bạn.” 

(Thích nghi từ: Sarah Buckley, BBC News, http://www.bbc.com/news/magazine-35464262) 
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TUYÊN BỐ QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 
 

ĐIỀU 16 
 

BẢN ĐẦY ĐỦ 
 
1. Nam và nữ khi đủ tuổi đều có quyền kết hôn và xây dựng gia 

đình mà  không có bất kỳ sự hạn chế nào về chủng tộc, quốc 
tịch hay tôn giáo. Nam và nữ có quyền bình đẳng trong việc kết 

hôn, trong thời gian chung sống và khi ly hôn. 

2. Việc kết hôn chỉ được tiến hành với sự đồng ý hoàn toàn và tự 
nguyện của cặp vợ chồng tương lai 

3. Gia đình là tế bào tự nhiên và cơ bản của xã hội, được nhà 
nước và xã hội bảo vệ.  

 
 

BẢN RÚT GỌN 
 

1. Mọi người trưởng thành đều có quyền kết hôn và lập gia đình 
nếu họ muốn. Nam và nữ có quyền như nhau trong khi kết hôn 
và khi ly hôn.  

2. Không ai ép bạn kết hôn được.  
3. Gia đình là đơn vị quan trọng nhất của xã hội nên được bảo vệ. 
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AI QUYẾT ĐỊNH? 
 
Ai nên quyết định 
 
• Bạn mặc gì? 

 
• Bạn ăn gì? 

 
• Liệu bạn có thể hút thuốc? 

 
• Bạn thức khuya đến mấy giờ? 

 
• Nơi bạn sống, đặc biệt nếu cha mẹ bạn ly hôn hay ly thân?  

 
• Bạn tiêu tiền mình có như thế nào? 

 
• Liệu bạn có thể ở nhà một mình không?  
 
• Khi nào và tại sao bạn có thể rời nhà? 

 
• Chăm sóc y tế mà bạn nhận được? 

 
• Liệu bạn có đến trường? 

 
• Liệu bạn có điện thoại riêng? 

 
• Liệu bạn có thể có một việc làm không? 

 
• Ai là bạn của bạn? 

 
• Ai và khi nào bạn nên kết hôn? 

(Luật bảo vệ trẻ khỏi nạn tảo hôn. Theo luật quốc tế, bạn không thể kết hôn khi chưa đủ 16 
tuổi.) 

 
• Liệu bạn có tham gia quân đội? 

(Luật quốc tế bảo vệ bạn không tham gia nghĩa vụ khi chưa đủ 18 tuổi).  

 
• Liệu bạn có đi nhà thờ/giáo đường/ thánh đường… 

(Luật quốc tế cho bạn quyền thực hành tôn giáo mong muốn, ngay cả khi là một đứa trẻ.)  
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This Little Light of Mine 
 

 
This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
Let it shine, let it shine, let it shine! 

Everywhere I go - I’m gonna let it shine! 
Everywhere I go - I’m gonna let it shine! 
Everywhere I go - I’m gonna let it shine! 
Let it shine, let it shine, let it shine!

  This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
  This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
  This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
  Let it shine, let it shine, let it shine! 
 

 To hear the song:  https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE 
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Tình yêu thương 
ở nhà 
 
QUYỀN CÓ MỘT GIA ĐÌNH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LỨA TUỔI: 11 – 16 tuổi 
 
NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ 
1.   Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội.  
2.  Gia đình thường khiến chúng ta mạnh mẽ  

hơn bất kể cấu trúc của gia đình là gì. 
3.  Gia đình có quyền được Chính phủ giúp đỡ  

và bảo vệ khi cần. 
4.  Không ai nên ép buộc bạn kết hôn nếu bạn 

không muốn. 
 
CÔNG CỤ HỌC TẬP 

• Gậy nói  
• Sổ điểm danh  
• Nội qui lớp học 
• Bài hát: Chiếc đèn bé nhỏ của tôi 
• Balkissa: Cô gái nói không với hôn nhân (từ 

bài trước) 
• Câu chuyện: Taliana và Vua 
• Ảnh Taliana 
• Đạo cụ hỗ trợ kể chuyện củaTaliana nếu muốn 

(như khăn, vương miện làm từ giấy, bánh mì) 
• Điều 16, UDHR 
 

Colega Bài 5 
Tình yêu thương ở nhà  

 

Tuyên ngôn Quốc tế về  

Quyền con người	
	

QUYỀN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 
 
Điều 16: 
1. Nam và nữ khi đủ tuổi đều có quyền kết 

hôn và xây dựng gia đình mà  không có 
bất kỳ sự hạn chế nào về chủng tộc, quốc 
tịch hay tôn giáo. Nam và nữ có quyền 
bình đẳng trong việc kết hôn, trong thời 
gian chung sống và khi ly hôn. 
 

2. Việc kết hôn chỉ được tiến hành với sự 
đồng ý hoàn toàn và tự nguyện của cặp 
vợ chồng tương lai. 
 

3. Gia đình là tế bào tự nhiên và cơ bản của 
xã hội, được nhà nước và xã hội bảo vệ.  

 
 

LƯỢC GIẢN 

1. Bạn có quyền kết hôn và bắt đầu cuộc 
sống gia đình.  

2. Không ai buộc bạn phải kết hôn.  
3. Gia đình là một phần cơ bản của xã hội 

và chính phủ nên bảo vệ nó. 
 
 

Công ước về 
Quyền trẻ em 

 
QUYỀN CÓ MỘT GIA ĐÌNH 

Điều 9 
Bạn có quyền được cha mẹ nuôi nấng trừ khi 
đó là điều không an toàn hay không thể thực 
hiện. 
 
Điều 20 
Bạn có quyền được sự giúp đỡ và bảo vệ đặc 
biệt nếu bạn không thể sống cùng bố mẹ đẻ 
của mình. 
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CHÀO ĐÓN  (5  phút) 
Trước khi buổi học bắt đầu, hãy trưng bày những tấm poster nhỏ ở nơi mọi người dễ nhìn thấy. 
Nhiệt thành chào đón các em vào lớp và ổn định chỗ ngồi.  
 
Bài hát: Chiếc đèn bé nhỏ này của tôi (nhạc và lời ghi cuối bài.) 
Hãy hát với niềm vui to lớn! 
 
ÔN TẬP và KHỞI ĐỘNG: Chiếc ghế con người (10 phút) 
Hỏi:  Có ai nhớ cách làm một chiếc ghế con người không?  
(Xem lại bài hôm trước nhé.)  
 
Giúp học sinh nhanh chóng đứng vào nhóm.  
 
Hỏi: Nguyên tắc nào phải theo để giúp chúng ta an toàn?  
(Bao gồm không dồn ép, hay gây lộn, đi lại cẩn thận, quan sát lẫn nhau.)  
 
Sau khi mọi người đã xếp thành ghế hay một hành khách, hãy để học sinh quay lại chỗ ngồi.  
 
Hỏi: khi bạn làm ghế, bạn nghĩ gì về việc này?  
           
• Trước đây khi chúng ta thực hiện việc này, chúng ta đã nói như thế nào về việc trong gia đình 

mọi người làm việc cùng nhau? (Hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau là việc mà chúng ta làm trong 
gia đình mình). 
      

• Có điều gì giúp chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn?  

Hãy cho xem hình ảnh Balkissa và bài báo. 
 
Hỏi: Ai còn nhớ câu chuyện tin tức lần trước chúng ta đọc về Balkissa và gia đình cô ấy?  

  
• Phần nào của câu chuyện mà các bạn có thể chia sẻ với gia đình hay bạn bè? 
 
GIỚI THIỆU   (5 phút) 
 
Nói: Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một người phụ nữ trẻ rất dũng cảm.  
 
• Tuần trước, chúng ta đã nói về “những năng lực tiềm năng” hay là cách mà các bạn lớn lên 

và học về mọi điều như là cách ra quyết định đúng, học để thanh lịch và học tìm cách giúp đỡ 
người khác.   

 
• Xem liệu các bạn có thể tìm được những năng lực tiềm năng mà có thể tạo ra sự khác biệt 

trọng cuộc đời của người phụ nữ trẻ này không. 
  
Đọc: Taliana và Vua 
Cho xem ảnh Taliana và kể câu chuyện. Khi đọc xong chuyện, hãy thực hiện hoạt động sau 
 
Hoạt động: Vở kịch trong phiên tòa (10 phút) 
Nói: Chúng ta sẽ đóng một vở kịch về Nữ hoàng Taliana và Vua Marco.  
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• Chúng ta cần nhân vật nào trong truyện này? (Vua Marco, Nữ hoàng Taliana, người hầu, cha 
mẹ. chị em gái, người nông dân, người chơi kèn, người làng, thị trưởng) 
 

• Một vài điều quan trọng mà các nhân vật có thể nói? (Học sinh tự quyết)  
 

• Chúng ta nên sử dụng đạo cụ gì? (những thứ đơn giản như một chiếc khăn cho Taliana, 
vương miện hình tròn làm từ dải giấy dài cho vị vua, đá tượng trưng cho bánh mì)  

 
• Đọc lại câu chuyện, lần này cùng học sinh đóng vai và nói những câu nhân vật nói. Các bạn 

học sinh có thể hỗ trợ nhau khi cần.  
 

TƯ DUY (5 phút) 
 
Sau màn vỗ tay, hãy hỏi: 
 
• Chúng ta học được gì từ câu chuyện này? 

 
• Điều gì gây ấn tượng cho bạn về loại người như Taliana? 

 
• Thế còn cha cô ấy? Ông đã cố ép Talinana kết hôn?  

 
• Gia đình người nông dân được bao vệ ra sao? (bởi nhà Vua, người đại diện của chính phủ và 

nên đảm bảo tất cả các gia đình đều được bảo vệ.) 
 

• Có thứ gì mà bạn lưu ý về nhà Vua? (nhà Vua thích thấy sự tử tế trong con người, đặc biệt là 
trong Taliana, và nhà Vua muốn bảo vệ nhân dân.)  

 

Hãy hướng dẫn các bạn học sinh bao gồm những điều sau như: 
 

• Khuyến khích đứng dậy đấu tranh vì người khác, đặc biệt khi quyền của họ bị xâm phạm. 
 

• Lịch thiệp và tử tế với người khác. 
 

• Yêu thương trong gia đình khiến mọi người hạnh phúc.  
 

• Những lời lẽ và cử chỉ tử tế luôn luôn quan trọng.  
 

Nói: Roberta, em có thể giúp giữ tờ Điều 16 cho chúng ta cùng đọc. 
 

Bạn có quyền kết hôn và lập gia đình. 
Không ai nên ép bạn kết hôn.  
Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội, và chính phủ nên bảo vệ nó. 

 
Hỏi: Điều này nói sao về hôn nhân và gia đình mà Tuyên bố quốc tế về quyền con người nhắc 
nhở chúng ta về câu chuyện của Taliana và Vua Marco?  
(Taliana và nhà Vua đều lựa chọn người mà họ muốn kết hôn và nhà Vua bảo vệ gia đình của 
người nông dân?  
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• Thế còn về những năng lực tiềm năng? Các em có thấy điều gì trong câu chuyện cho thấy 

những năng lực tiềm năng của Taliana? (Ghi nhận tất cả câu trả lời). 
 

• Có việc gì mà cô ấy có thể làm vì cô ấy lớn tuổi hơn và đã học cách để tử tế và quan tâm đến 
người khác?  
 

• Cô ấy đã làm gì chứng tỏ sự dũng cảm của mình?  
  

KẾT LUẬN (5 phút) 
Giải thích:  Mặc dù chúng ta đều tự do lựa chọn cách hành xử, nhưng không phải lúc nào chúng 
ta cũng biết việc gì nên làm. Đó là một trong những lý do chúng ta có gia đình, để học cách ứng 
xử trong những tình huống khác nhau.  
 
• Khi bạn lớn lên, bạn sẽ có năng lực để làm được nhiều việc hơn, ra nhiều quyết định cho 

mình hơn. 
 
Hỏi: Taliana rất tốt và lịch thiệp với người khác. Bạn nghĩ cô ấy học cách đối xử tử tế với người 
khác từ đâu? (từ chính gia đình cô ấy và trải nghiệm trong quá trình trưởng thành của cô ấy). 

 
• Gia đình có ép cô ấy hành xử như vậy không hay cô ấy tự quyết? 

 
Nói: khi các bạn lớn lên, các bạn sẽ có sự trưởng thành để làm được nhiều việc và tự ra quyết 
định cho mình. Một phần trong đó là học cách kiềm chế chính mình.  
 
• Duy nhất chính bạn mới có thể kiểm soát được suy nghĩ, hành động và phản ứng của mình 

trước những tình huống trong cuộc đời. Bạn chịu trách nhiệm với chính sự bình an bên trong 
của mình. 
 

Hỏi: Điều gì khiến bạn cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc? 
(Hãy ghi nhận tất cả câu trả lời của các nhóm như việc giúp đỡ nhau làm các việc, việc nói và 
lắng nghe những lời tử tế từ các thành viên trong gia đình, việc lặng lẽ thực hiện việc gì đó khiến 
người khác cảm thấy vui, hạnh phúc …) 
 
 

THỬ THÁCH 
Nói: Trong tuần này chúng ta sẽ làm 3 việc sau 
 
1. Hãy nghĩ về loại hình gia đình mà em muốn có một ngày nào đó. Nếu có thể, hãy viết ra. 
2. Hãy nghĩ về loại năng lực mà các em có thể phát triển để làm gia đình mình hạnh phúc. Nếu 

có thể cũng viết ra. 
3. Trong tuần này, hãy thực hành làm ngôi nhà bạn trở thành một nơi chốn hạnh phúc và bình 

yên bất kể điều đó khó khăn thế nào. Hãy kể cho gia đình nghe về câu chuyện của Taliana 
cũng để làm cho họ vui.  

4. Chúc các em một tuần tuyệt vời và đừng quên mời thêm bạn bè đến lớp!  

 
Đảm bảo mọi dụng cụ, đạo cụ trả lại chỗ cũ.  
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GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN 
    
Tôi nghĩ gì về buổi hôm nay? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buổi tới cần thay đổi gì không? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Hiệu đính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách thức tất cả các giáo viên có thể hỗ trợ giáo dục quyền con người và 
nhân quyền: Khung phát triển năng lực. Hội đồng châu âu. 2008, p. 61.) 
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Cô gái nói “Không” với Kết hôn 
 
Một ngày, cô gái tên Balkissa Chaibou 12 tuổi đi học về và 
biết là cha cô đã hứa hôn cho cô với anh họ khi cô lên 16 
tuổi. Balkissa không có tiếng nói gì trong vấn đề này và cô ấy 
phải nghỉ học để bắt đầu cuộc sống gia đình khi kết hôn.  

Balkissa từ Niger, một nơi mà nạn tảo hôn là chuyện bình 
thường. Cha mẹ cô nghèo đói có 5 người con gái, vì vậy họ 

phải hứa hôn để bớt phải nuôi đi 1 đứa trẻ.  

Nhưng Balkissa yêu trường lớp và không muốn lấy người anh họ và nghỉ học. Khi cô 16 tuổi và 
việc chuẩn bị cho đám cưới bắt đầu. Balkissa quyết định đấu tranh cho quyền của mình – ngay 
cả điều đó nghĩa là đưa gia đình ra tòa.   

Mẹ cô không thể giúp gì cho Balkissa vì phụ nữ ở Niger không có quyền lực. Vì vậy Balkissa đến 
gặp bố và đồng ý lấy anh họ nếu cô không phải sống với anh ta cho đến khi cô học xong. Nhưng 
cha cô không giúp gì được, phần vì đó là truyền thống gia đình, phần vì anh trai của ông ra quyết 
định cho tất cả những người con của ông. Và anh trai của ông tức là bác của cô gái, người đàn 
ông này là cha của anh học mà cô đã hứa hôn. Bác cô từ chối xem xét yêu cầu của Balkissa. Do 
vậy việc chuẩn bị cho đám cưới lại tiếp tục. 

Sau đó Balkissa yêu cầu hiệu trưởng trường giúp. Ông hiệu trưởng gửi cô đến gặp một tổ chức 
giúp cô bằng cách dùng luật pháp can thiệp chống lại cha và bác vì họ đã vi phạm quyền con 
người ép cô kết hôn khi cô không mong muốn. 

Tuy nhiên, khi họ ra tòa, bác cô đã từ chối cáo buộc và cãi đó là sự hiểu lầm, do vậy vụ này đã 
được bỏ qua. Balkissa nghĩ là cô đã thắng kiện!  

Nhưng sau đó bác cô đã đe doạ giết cô nếu cô không chịu cưới người anh họ! Balkissa nhanh 
chóng trốn đến nhà tạm trú của phụ nữ. Cuối cùng ông bác nhận ra là ông ý có thể sẽ bị đi tù nên 
ông ý bỏ cuộc và về nước. Balkissa có thể về nhà an toàn. 

Cha mẹ của cô giờ không muốn cưỡng ép kết hôn nữa. 

Balkissa nói với nhóm trong trường cũng như trưởng bản. Cô ấy đã giải thích là ép kết hôn sớm 
thường dẫn tới bạo lực kinh khủng trong hôn nhân. Cũng đúng các bà mẹ trẻ có con nhỏ thường 
tử vong do cơ thể của họ chưa sẵn sàng cho việc mang bầu sinh con.  

Balkissa bây giờ đang học ở trường y và biết rằng gia đình cô tin cô sẽ thành công. Cô khuyến 
khích các cô gái khác noi theo gương của mình. Cô nói với nhóm các bạn gái trong trường là, 
“tôi không nói đừng kết hôn. Mà hãy chọn thời điểm phù hợp”. Cô bảo họ hãy học hành chăm 
chỉ nhất có thể dù khó khan, “học hành là niềm hy vọng duy nhất của các bạn.” 

 (Hiệu đính từ: Sarah Buckley, BBC News, http://www.bbc.com/news/magazine-35464262) 
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Taliana và nhà Vua 
 
Một buổi sáng tươi đẹp khi Vua Marco đứng ở ban công nhìn xuống khu chợ ánh mắt ngài đã bị 
mê hoặc bởi một người phụ nữ trẻ. Nàng bước đi uyển chuyển trong dòng người mua sắm, nói 
chuyện tử tế với người dân làng và người bán hang khi nàng đi mua thức ăn cho gia đình.  
 
Trong những ngày tiếp sau đó, nhà Vua tiếp tục quan sát nàng từ xa. Nàng dường như lúc nào 
cũng có gia đình vây quanh và mỗi lần nhìn thấy nàng, trái tim nhà Vua lại thổn thức. Nhà Vua 
nhìn tâhys nàng là một người đáng yêu, tử tế và chu đáo. Cuối cùng, ngài đã cử một người hầu 
đi tìm kiếm nàng. Và rất nhanh đã có thông tin về nàng: tên nàng là Taliana và nàng xuất thân 
trong một gia đình rất đáng yêu. Tuy nhiên họ chỉ là người nông dân nhưng nhà Vua quyết định 
vẫn muốn gặp nàng.  
 
Đóng giả là một người bán bánh, ngài tiếp cận Taliana và các chị em gái. “Những cô gái đáng 
yêu”, ngài nói hăm hở “xin hãy lấy ổ bánh mì nhỏ mọn này. Tôi sẽ rất hân hạnh nếu các nàng 
chấp nhận món quá này”. Những phụ nữ trẻ ngập ngừng một chút. Sau đó nở một nụ cười mà 
nhà Vua Marco sẽ trân trọng mãi mãi, Taliana giơ tay ra. Cô nói “thưa ngài kính mến. Chúng tôi 
cảm ơn ngày vì ổ bánh mì này mà gia đình chúng tôi sẽ thưởng thức với niềm vui.” Và nàng đặt 
một bông hoa vào tay nhà Vua.  
 
Cha mẹ Taliana rất vui mừng nhận được ổ bánh mì. Thật ngon. Cắn từng miếng bánh mì, gia 
đình cô cảm nhận được được người trao tặng hẳn là một người có lòng hào phóng bao la. Cha 
nàng nói “con đã có một người bạn tốt.” 
 
Ngày hôm sau tại chợ cũ, Taliana và gia đình cô ngạc nhiên khi thấy Amir – một người nông 
dân vất vả họ quen biết, cổ mang xiềng xích và gắn biển, “người đàn ông này ăn trộm bánh mì. 
Anh ta sẽ ở đây đến khi trả hết nợ”. Taliana biết vợ của Amir đã qua đời và anh phải nuôi nhiều 
con, nhưng chắc chắn anh không phải là người ăn trộm. Anh nói với cô “đúng vậy. Thị trưởng 
muốn lấy đất của tôi và dựng chuyện để lấy đất, và tôi không có bánh mì hay tiền đưa cho ông ta 
và chắc chắn con tôi sẽ chết đói mất.”  
 
Taliana cảm thấy thật tồi tệ! Làm sao để nàng cứu anh ta đây, nàng đang bứt rứt băn khoăn, biết 
là anh ta yêu con thế nào và gia đình quý gía với anh cũng gia đình nàng quý giá với nàng ra sao. 
Cha của Taliana nói “chúng tôi cần tìm người lạ có thể cho anh bánh mì. Anh ấy là một người tốt 
và hào phóng. Chúng tôi sẽ xin anh ta một ổ bánh mì khác và mua lại sự tự do cho người đàn 
ông này”. Các chị em gái của nàng cho đó là một ý kiến hay. Họ khóc nói “nhanh lên nào! Chúng 
ta sẽ giúp em tìm ra anh chàng đó!”  
 
Nhưng không tìm được người đàn ông lạ đó. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng kèn khi nhà Vua xuất 
hiện. Không ngần ngại, Taliana quỳ gối trước mặt ngài. Nàng nói “Thưa nhà Vua, chúng tôi cần 
một ổ bánh mì. Ngài có thể cho chúng tôi được không?”, nhận ra Taliana, nhà Vua nói “Người 
phụ nữ trẻ, cô không giống một kẻ ăn xin. Tại sao cô xin tôi bánh mì?” Nàng kiên nhẫn đáp dù 
cho nàng biết nhà vua có thể nổi giận và ném CÔ vào tù. “Không phải cho gia đình tôi mà cho 
một người đàn ông nghèo bị trói vào cột góc kia. Anh ấy bị đổi tội sai là ăn trộm. Anh ấy không ăn 
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trộm! Thị trưởng chỉ muốn lấy đất của anh ý thôi!”Cô nói và chỉ vào người thị trưởng. “Vợ của 
Amir đã chết và anh ấy đông con. Anh ấy chỉ cần xin giúp gia đình mình sống sót thôi.” 
 
Xúc động bởi sự dũng cảm và tình yêu của nàng cho gia đình, Vua Marco đã ra lệnh cho người 
hầu thả tự do cho người đàn ông và bắt người thị trường vào tù giam. Quay sang phía Taliana, 
ngài nói “Nàng có nhận ra ta không? Ta chính là người đã đưa nàng bánh mì và nàng trao lại ta 
một bông hoa. Ta trao nàng một món quà của một ngày nhưng nàng đã trao cho ta vẻ đẹp và sự 
tử tế cả đời. Ta ngưỡng mộ một gia đình có thể nuôi nấng những người con với sự dũng cảm và 
vẻ đẹp nội tâm như gia đình nàng. Liệu ta có thể hỏi cha mẹ nàng để cưới nàng làm vợ? Nàng có 
vui lòng làm nữ hoàng cuả ta?  
 

Kết thúc 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Taliana 
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ĐIỀU 16 

 

Bạn có quyền kết hôn và lập gia đình. 
 

Không ai ép được bạn kết hôn. 
 

Gia đình là một đơn vị cơ bản của xã hội 
và chính phủ nên bảo vệ nó. 

 
 

 
 
 

TUYÊN BỐ QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 
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This little light of mine - I’m gonna let it shine!  Everywhere I go - I’m gonna let it shine! 
This little light of mine - I’m gonna let it shine!  Everywhere I go - I’m gonna let it shine! 
This little light of mine - I’m gonna let it shine!  Everywhere I go - I’m gonna let it shine! 
Let it shine, let it shine, let it shine!   Let it shine, let it shine, let it shine! 
 
    This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
    This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
    This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
    Let it shine, let it shine, let it shine! 
 

To hear the song:  https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE 
 

This Little Light of Mine 
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Tôi có thể  
lựa chọn! 
 
TỰ DO TÔN GIÁO HAY TÍN 
NGƯỠNG 
 

 
LỨA TUỔI: 11 – 16 tuổi 
 
 

NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ 
1.    Tự do tư tưởng, nhận thức 

hay tôn giáo là một quyền 
con người được bảo vệ.  

2.    Nên tôn trọng tín ngưỡng 
của người khác bằng những 
điều chúng ta nói và cách chúng ta hành xử. 

3.   Sự đa dạng tôn giáo là một phần của các xã hội loài 
người trên khắp thế giới.   

 
CÔNG CỤ DẠY HỌC 
• Cây gậy nói 
• Nội quy lớp học 
• Sổ điểm danh 
• Bản sao UDHR và CRC cho mỗi học sinh  

(bản dễ đọc cho trẻ) 
• Bút chì cho học sinh 
• Bảng phấn hay flipchart 
• Phấn 
• Bài hát, chiếc đèn nhỏ này của tôi 

(nhạc ở bài 5 nếu cần) 
• Câu chuyện, Sự đa dạng tôn giáo cho mọi người. 
• Điều 18 UDHR 
• Điều 14 CRC 
• Bộ thẻ bài tôn giáo  
• Bản đồ thế giới (cuối bài) 
• Bản địa lý và tôn giáo  
• Tấm poster nhỏ bao gồm nội dung Tôn giáo  
• Bảng hỏi (cuối bài)  

 
 

Colega Bài 6 
Tôi có thể lựa chọn! 

 

Tuyên ngôn Quốc tế về  

Quyền con người	
	
	
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. 
 

LƯỢC GIẢN 
 

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

Công ước về 
Quyền trẻ em 

 
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 từng em vào lớp và ổn định chỗ ngồi. 
Trước giờ lên lớp, hãy trưng bày các tấm poster nhỏ để mọi người cùng nhìn.  
 
Bài hát: Chiếc đèn bé nhỏ này của tôi Hãy hát với niềm vui và nhiệt thành. 
Nhạc ở cuối bài 5  
(Nghe nhạc  -     https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE) 
 
ÔN TẬP (5 phút) 
Hỏi: Ai nhớ đơn vị cơ bản của xã hội là gì? (Gia đình)  
 
• “Những năng lực tiềm năng” là gì? (Học tập khi bạn lớn lên, có khả năng tốt hơn để chấp 

nhận trách nhiệm và chăm sóc bản than và ra quyết định cho chính mình khi bạn lớn)  
 

• Ai muốn chia sẻ cho cả lớp nghe trong tuần vừa qua đã làm gì giúp đỡ gia đình? (để học sinh 
trả lời).  

 
• Ai muốn chia sẻ về phản ứng của gia đình khi nghe câu chuyện về Balkissa, cô gái nói không 

với kết hôn? 
 

• Hãy cùng nhau đọc những tấm poster nhỏ trên tường để xem chúng ta đã học được gì rồi 
nào. 

  Quyền được sống, tự do và an toàn (UDHR #1) 
Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử (UDHR #2)  
Quyền kết hôn và có gia đình (UDHR #16)  

 
GIỚI THIỆU (5 phút) 
 
Hãy cho xem poster nhỏ về Tự do tôn giáo  
Giải thích: Hôm nay chúng ta học thêm 1 quyền nữa về tôn giáo và tín ngưỡng.  
 
Hoạt động: Câu chuyện, “Đa dạng tôn giáo cho tất cả mọi người”  
Nói: Tôi có một câu chuyện khác mà tôi nghĩ các em sẽ thích và sẽ cho chúng ta cơ hội suy nghĩ 
và thảo luận.   
 
Đọc hay kể chuyện “Đa dạng tôn giáo cho tất cả mọi người” ghi ở cuối bài.  
 
Sau khi đọc chuyện xong, hãy nói: Khi tôi đang đọc chuyện, tôi đã mong một kết cục khác. Thế 
còn em – kết chuyện có làm em ngạc nhiên?  
 
Thảo luận  (10 phút) 
Nhờ một em học sinh phát bút chì và bản sao UDHR và CRC cho các bạn. 
 
Giải thích: Tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo là một quyền con người được bảo vệ. 
Tự do tôn giáo cho tất cả loài người được bảo vệ bởi Điều 18 của UDHR, bất kể bạn tin tôn giáo 
nào. 
 
Hỏi: chỉ bởi vì một người phụ nữ trên máy bay không thích tôn giáo của người đàn ông, bạn có 
nghĩ cô ấy có quyền chuyển chỗ của anh ấy đi không? (Không.)  
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Nói: Khi chúng ta đọc điều này của Tuyên bố quốc tế, tôi muốn các em suy nghĩ về cách các em 
giải quyết trường hợp này. Hãy nghe 3 cụm từ giải thích sau đây. 
 
Hãy viết từ, TÔN GIÁO, trên bảng phấn hay vào một tờ giấy to.  
 
Yêu cầu học sinh đọc Điều 18 (ở cuối bài). Sử dụng phiên bản nào phù hợp với học sinh trong 
lớp nhất. Dừng ở mỗi cụm từ khi đọc và để học sinh gạch chân chúng, như sau. 
 

Điều 18  
Mọi người có quyền tự do suy nghĩ, nhận thức và tôn giáo;  
 
Quyền này bao gồm tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, 
 
và tự do, hoặc một mình hoặc trong cộng đồng cùng người khác, thể hiện tôn giáo hay tín 
ngưỡng trong răn dạy, thực hành, thờ cúng và tuân theo,  
 
LƯỢC GIẢN 
(1) Chúng ta tất cả đều có quyền có suy nghĩ riêng hay tôn giáo hay tín ngưỡng; 
(2) hay thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng nếu chúng ta muốn,  
(3) và truyền giảng hay thực hành hay thờ cúng như chúng ta muốn.  

 
Học sinh đọc: Mọi người có quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo;  
 
Hỏi:  Điều này có nghĩa là gì? (Nếu không ai trả lời, hãy giải thích đó là sự tự do suy nghĩ và tin 
vào bất kì điều gì bạn muốn.). Mọi người gạch chân cụm từ đó.  
 
Viết số 1, và từ “Có” lên bảng. 
 
Học sinh đọc: Quyền này bao gồm sự tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng.  
 
Hỏi: Điều này nói cho chúng ta điều gì? (Bạn có thể thay đổi suy nghĩ 
và tin vào điều khác hay tham gia nhóm khác). Hãy gạch chân cụm 
từ. 
 
Viết số 2 lên bảng và từ “Thay đổi.” 
 
Học sinh đọc: và sự tự do, hoặc một mình hoặc trong cùng cộng 
đồng với người khác, để thể hiện tôn giáo hay tín ngưỡng trong truyền giảng, thực hành, thờ 
cúng và tuân thủ. 
 
Hỏi: Cụm từ này nói lên điều gì? (Bạn tự do thờ cúng một mình hay với người khác, và thực hành 
và chỉ dạy về tôn giáo hay tín ngưỡng). Hãy gạch chân cụm từ. 
 
Hãy viết số 3 lên bảng, và cụm từ “Bày tỏ hay chỉ dạy”. 
 
Giải thích: Tự do tôn giáo bao gồm 3 điều: quyền CÓ một tôn giáo hay tín ngưỡng, quyền THAY 
ĐỔI tôn giáo, và quyền BÀY TỎ HAY NÓI về tôn giáo của mình. 
 
 

TÔN GIÁO 
 
1. Có 
2. Thay đổi 
3. Bày tỏ hay răn 
dạy 
       1. Have 
       2. Change 
       3. Show or teach 
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MỞ RỘNG 
 
Nói: Do vậy đó là quyền NGƯỜI LỚN có về mặt tôn giáo. Nào giờ chúng ta cùng xem Công ước 
về quyền trẻ em nói gì về tôn giáo. 
 
Nhờ một học sinh đọc Điều 14 của Công ước. 
 

Bạn có quyền nghĩ và tin điều bạn muốn và thực hành tôn giáo của  bạn, miễn nó không 
ảnh hưởng đến việc người khác thực hiện quyền của họ. Cha mẹ nên hướng dẫn con về 
những điều này.  

 
Hỏi: Ai có quyền tôn giáo hay tín ngưỡng của mình trên máy bay đó – người phụ nữ khó chịu kia 
hay người đàn ông da đen cạnh cô ấy? (Cả hai)  
 
• Điều đó có nghĩa là một trong hai người có quyền bắt người kia phải làm gì?  
 
Giải thích: Con người có thể thô lỗ và khó chịu, và người phụ nữ này hoàn toàn là thô lỗ và khó 
chịu. Nhưng Điều 14 nói là chúng ta KHÔNG THỂ làm gì? (Chúng ta không thể ngăn cản người 
khác thực hiện quyền của mình.)  
 
Nói: Hay nói cách khác, chúng ta không có quyền đối xử tệ với người khác chỉ vì lý do tín 
ngưỡng của họ.  
 
Hỏi: Bạn có thích cách tiếp viên hang không xử lý tình huống này không? Bạn sẽ xử lý tình huống 
này như thế nào: (Cho học sinh thời gian trả lời.) 
 
Giải thích:  Công ước về quyền trẻ em dài hơn nhiều so với Tuyên ngôn quốc tế về quyền con 
người vì người trẻ cần được bảo vệ hơn người lớn.  
 
• Có nhiều hơn về sự tự do tôn giáo trong Công ước về quyền trẻ em vì người lớn có trách 

nhiệm hướng dẫn con cái, và họ thường muốn đảm bảo con cái theo cùng tôn giáo hay tín 
ngưỡng.  

 
Hoạt động: Khác biệt nhưng công bằng  (10 phút) 
Giải thích: Chúng ta sẽ khám phá sự giống và khác nhau giữa người trong lớp chúng ta khi 
chúng ta thực hiện bài tập này. Em có nghĩ là khác biệt là điều bình thường? 
 
Thể lệ chơi: Cho mỗi học sinh một cây bút chì và bản sao bảng hỏi ở cuối bài. Yêu cầu học sinh 
suy nghĩ về câu hỏi và nhanh chóng viết câu trả lời xuống. 
 
   
GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Nếu trong lớp có em không đọc hay viết được, thì nhờ em 
khác giúp đọc câu hỏi và viết câu trả lời cho.  
 
 
• Trước khi bắt đầu, hãy giải thích là đây là một trò chơi thu thập thông tin thực tế, chúng ta sẽ 

đi tìm người có cùng câu trả lời. Nếu một ai đó không có câu trả lời giống những người khác, 
cũng không sao. Đây là một thực tế và đó là một phần của trò chơi.  
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• Giải thích khi nào yêu cầu học sinh bắt đầu, tự các em đi tìm các bạn khác có chung 5 câu trả 
lời giống nhau. Khi tìm được người có cùng câu trả lời, hãy tạo thành 1 nhóm và tiếp tục đi 
tìm người có 5 câu trả lời giống (chơi trong 5 phút). 

 
• Nếu không tìm được người có 5 câu trả lời giống, thì tìm người có 4 câu trả lời giống và lập 

thành nhóm. Nếu vẫn không tìm được 4, thì tìm người có 3 câu trả lời giống, không được thì 
2 câu trả lời giống.  

 
Nói: Các em có 10 phút để tìm kiếm thực tế, tìm xem ai có câu trả lời giống mình,  
 
• 1 – 2 – 3 – BẮT ĐẦU! 
 
Giúp những học sinh cần trợ giúp hay khích lệ.  
 
Hết giờ, hỏi: Có phải tất cả chúng ta đều trả lời như nhau?  
 
• Có ai tìm được ai có 5 câu trả lời giống mình? 4 câu? 3 câu? 2 câu?  

• Có ai đặc biệt là không tìm được ai có câu trả lời giống mình?  
 
Giải thích: Các em khám phá ra những điều mới về bạn mình mà trước đây không biết. Tất cả 
chúng ta đều có cảm giác khác nhau. Chúng ta có thể có suy nghĩ khác nhau và thích những thứ 
khác nhau.  
 
• Mặc dù tất cả chúng ta đều khác nhau nhưng chúng ta có làm việc hay chơi được cùng nhau 

không?  
 

• Chúng ta làm sao đảm bảo là chúng ta đối xử với người khác công bằng và bình đẳng? (chấp 
nhận mọi câu trả lời.) 

 
(Nguồn: Hướng dẫn chơi công bằng, Hoạt động 18. Equitas – Trung tâm quốc tế về quyền con người, 
2008.) 
 
TƯ DUY (15 phút) 
 
Giải thích: nên tôn trọng niềm tin tín ngưỡng của người khác thông qua những điều chúng ta nói 
và cách chúng ta hành xử. 
 
Hoạt động: Bạn nghĩ gì? 
Hãy sử dụng Bộ thẻ bài về tôn giáo ở cuối bài. 
 
Thể lệ chơi: Cầm một thẻ bài viết tên một tôn giáo.  
 
Giải thích: Tôi không muốn các em nói to. Tôi muốn các em đọc từ và nghĩ về điều đâu tiên xuất 
hiện trong đầu. Nếu em không biết từ đó nghĩa là gì, đừng lo. 
 
Cho xem 6 thẻ bài. Nhắc các em không được nói ra.  
 
Hỏi: Các em có ý nghĩa tiêu cực nào về tôn giáo mà các em không theo?  
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• Ý nghĩ của các em là gì? Chúng ta có nên “phân biệt đối xử” với những người theo tôn giáo 
khác?  
 

• Còn những người không muốn theo tôn giáo nào thì sao?  
 

Chấp nhận mọi câu trả lời, không bày tỏ đồng ý hay không 
 
Giải thích: Có thể tôn giáo và tin ngưỡng của bạn không nằm trong danh sách này vì trên thế giới 
có nhiều nhóm tôn giáo nhỏ và thiểu số. Nhưng tất cả đều cần được bảo vệ. 
 
Hỏi: Tại sao bạn nghĩ là trên thế giới có nhiều tôn giáo tồn tại? (chấp nhận mọi câu trả lời).  
 
Cho các em xem bản đồ thế giới (ở cuối bài). 
 
Giải thích: bản đồ này chỉ ra các tôn giáo tồn tại ở những vùng miền khác nhau trên thế giới. Có 5 
nhóm người hay nền văn minh lớn: Phương Tây, Phương Đông, Trung Đông, Châu Á và Châu 
Phi. 
 
Hãy yêu cầu một bạn học sinh đứng dạy và giúp bạn xác định những điểm chung cho mỗi nền 
văn minh. 
 
Nhờ bạn đó giữ Bảng địa lý và tôn giáo, trong khi đó nhờ một em khác đọc tôn giáo lớn thứ nhất 
(như Kito giáo hay Công giáo và Tin lành) và chỉ ra những vùng đất. Tiếp tục cho đến khi đi hết 
các vùng và tôn giáo.  
 
Hỏi: Bản đồ chỉ ra những tôn giáo chính của thế giới. Nhìn từ bản đồ, những vùng địa lý và tôn 
giáo có liên quan đến nhau? 
  
Giải thích: Tôn giáo của một người thường là kết quả của gia đình và nơi sinh, 
 
Nhờ học sinh chỉ một điểm trên bản đồ khi giải thích:  
 
   Một người sinh ra ở Ả rập xê Saudi hay Pakistan thì nhiều khả năng người đó theo đạo Hồi.  
 
   Một người sinh ra ở Burma hay Tây tạng nhiều khả năng người đó theo đạo Phật. 
 
   Một người sinh ra ở Ấn độ nhiều khả năng người đó theo đạo Hindu.  
 
   Một người sinh ra ở Châu âu hay Mỹ là người Công giáo 
 
   Một người sinh ra ở Bắc Hàn, nhiều khả năng người đó vô thần (tức người không tin và  
   Chúa hay Thần thánh).  
 
Giải thích: Điều này không có nghĩa là không tồn đạo Hồi, hay Kito hay Vô thần ở những phần 
khác của thế giới. Ví dụ có đạo Hindu ở Châu Âu và đạo Phật ở Mỹ và vô thần ở Ấn độ. Điều này 
chỉ có nghĩa là một số nơi trên thế giới có nhiều người theo đạo đó hơn những nơi khác. 
 
Hỏi và thảo luận: Một người có thể thay đổi tôn giáo khi lớn lên không dù cho có thể khó khăn do 
cảm giác của gia đình hay xã hội hay truyền thống văn hóa? Có thể làm được không? 
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• Em có nghĩ xã hội nên cho phép hay đổi tín ngưỡng?  
 
Giải thích: 3/4 dân số thế giới sống dưới các chính phủ nơi có sự hạn chế mạnh mẽ và phản đối 
nghiêm trọng về tôn giáo. Ở một số nước, nếu bạn có thay đổi tôn giáo hay nếu bạn nói bạn 
không tôn giáo, bạn có thể bị bắt giam đi tù. Thật không may, con số này lại đang tăng lên.  
 
KẾT LUẬN  (5 phút) 
 
Hãy chỉ vào các tờ poster nhỏ, Quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Nhờ học sinh đọc to lên.  
 
Hỏi: Điều này có nghĩa điều chúng ta nói hay cách chúng ta nói khi chúng ta nói về niềm tin tôn 
giáo?  
 
• Điều gì chúng ta học từ câu chuyện về người phụ nữ trên máy bay? (nó dạy cho chúng ta bài 

học rằng chúng ta cần chấp nhận và tôn trọng những người xunh quanh bất kể họ thuộc tôn 
giáo nào, tầng lớp nào, nhóm người nào. Tất cả chúng ta đều bình đẳng.) 
 

• Một số giá trị mà tất cả chúng ta đều chia sẻ như nhau bất kể tôn giáo hay tín ngưỡng, đó là 
gì?  

Hãy liệt kê mọi câu trả lời lên trên bảng, như đối xử tử tế với người khác, yêu thương gia đình và 
bạn bè, thành thật, công ích cho cộng đồng không giết hay trộm cắp cướp giật.  
 
   
GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Hãy tạo một lớp học nhạy cảm văn hóa bằng cách duy trì tính 
trung lập. Hãy thể hiện là sự khoan dung tôn giáo có thể được dạy một cách thành công 
trong nhóm. Hãy giữ trong khuôn khổ quyền con người và danh giới của quốc gia bạn.  
 
 
THỬ THÁCH 
 
Nói: Trong tuần này, hãy tìm người có khác biệt tôn giáo tín ngưỡng với bạn và hãy hỏi họ giải 
thích cho bạn nghe. Nghe cẩn thận và tôn trọng. Cảm ơn họ đã chia sẻ.  
 
• Mong gặp lại các em lần tới. Chúc các em một tuần tuyệt vời!  

   
GHI NHỚ: Đừng quên thu lại các bạn sao UDHR và CRC.  
Giữ chúng ở nơi an toàn cùng với các tấm poster về quyền con người.  
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GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN 
 
   
Bạn nghĩ gì về bài học hôm nay? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lần tới cần thay đổi gì không? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hiệu đính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed.,  Cách các giáo viên hỗ trợ giáo dục quyền con người và công dân: Khung 
phát triển năng lực. Council of Europe, 2008, p. 61.) 
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TÀI LIỆU 
 

   
BẢNG HỎI 

 
 
TÔI SINH RA Ở (Tên nước)   ___________________________ 
 
 
TÔI E NGẠI       ________________________________________ 
 
 
NHẠC YÊU THÍCH CỦA TÔI      __________________________________ 
 
 
TRÒ CHƠI YÊU THÍCH CỦA TÔI    ____________________________________ 
 
 
MÀU SẮC YÊU THÍCH CỦA TÔI   ___________________________________ 

 
 
 

 
 
 

BẢNG HỎI 
 

 
TÔI SINH RA Ở (Tên nước)   ___________________________ 
 
 
TÔI E NGẠI       ________________________________________ 
 
 
NHẠC YÊU THÍCH CỦA TÔI      __________________________________ 
 
 
TRÒ CHƠI YÊU THÍCH CỦA TÔI    ____________________________________ 
 
 
MÀU SẮC YÊU THÍCH CỦA TÔI   ___________________________________ 
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THẺ BÀI TÔN GIÁO 
 

 
 
 

TIN LÀNH 
 
 
 

 
 
 

DO THÁI 
 

 
 
 

ĐẠO PHẬT 
 
 
 

 
 
 

HINDU 
 

 
 
 

CÔNG GIÁO 
 
 
 

 
 
 

ĐẠO HỒI 
 

 
 
Cắt theo đường viền 
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BẢNG ĐỊA LÝ VÀ TÔN GIÁO 
 

 

 
NHỮNG NỀN 
VĂN MINH 

 

 

 
QUỐC GIA 

 

 

NHỮNG 
TÔN GIÁO 

CHÍNH 

 
Phương  

Tây 
 

 

 
Châu Âu và Bắc 

và Nam Mỹ 
 

 
 

Kito 
(Công giáo và 

Tin lành) 
 

 
Phương 
Đông 

 

 
 

Nga, Ukraine, 
Ethiopia,  

Bồ đào nha 
 

 

Chính thống 
giáo đông 
phương 
Kito giáo 

 
Châu Á 

 

 
Trung quốc, 
Nhật, Hàn, 
Indonesia 

 
Đạo Phật,  
Đạo Khổng, 

Shinto 
 

 

Trung Đông 
 

 
Saudi Arabia, 
Yemen, Iran, 

Morocco, Iraq 
 

 
 

Islam  
Sunni và Shia 

 
Châu Phi 

 

 
Hầu hết các 

nước châu Phi 
và Nam Phi 

 

Islam,  
Tôn giáo truyền 
thống của Châu 

Phi, Kito giáo 
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Đa dạng tôn giáo cho tất cả mọi người 
 
Trên một chuyến bay của hang hàng không Anh, một người phụ nữ trung tuổi giàu có người Nam 
Phi được xếp ngồi cạnh người đàn ông da đên đạo Hồi. Bà gọi tiếp vein đến để phàn nàn về việc 
chỗ ngồi. 
 
Tiếp viên hỏi “Thưa bà, có vấn đề gì ạ?”  
Bà nói “cô không nhìn thấy à? Cô xếp tôi ngồi cạnh một người đàn ông da đen đạo Hồi. Tôi 
không thể ngồi cạnh người ghê tởm này được. Hãy đổi chỗ cho tôi!”  
 
Người tiếp viên trả lời “thưa bà xin hãy bình tĩnh”. “hôm nay chuyến bay đã đủ ghế, nhưng tôi sẽ 
nói cho bà biết tôi sẽ làm gì: tôi sẽ đi và kiểm tra xem ở hạng nhất còn ghế trống nào không”. 
Người đàn bà hớn hở nhìn người đàn ông đang căm phẫn cạnh mình (chưa kể đến những hành 
khách xung quanh.)  
 
Vài phút sau tiếp viên quay lại với tin vui cho người đàn bà, người nhìn những người xung quanh 
với nụ cười tự mãn. “thưa bà, thật đáng tiếc là hạng ghế phổ thông đã kín nhưng chúng tôi còn 1 
ghế ở hạng sang cho bà”.  
 
Trước khi người đàn bà có cơ hội trả lời thì người tiếp viên đã nói 
tiếp. “ Đây thật là ngoại lệ chúng tôi mới nâng hạng thế này, tuy 
nhiên tôi đã có sự cho phép đặc biệt từ phía cơ trưởng. Nhưng 
xét trong tình huống này, cơ trưởng cảm thấy thật không thoải 
mái cho ai đó bị buộc phải ngồi cạnh một người khó chịu.” 
 
Với điều đó, cô quay sang người đàn ông da đen ngồi cạnh người 
phụ nữ và nói: “giờ nếu ông muốn lấy đồ của mình, thưa ông, tôi 
đã chuẩn bị sẵn ghế cho ông rồi.” 
 
Rõ ràng nhiều người hành khách xunh quanh đã đứng lên và cho 
một tràng pháo tay khi người đàn ông đạo Hồi đi về phía trước 
khoang máy bay và tiến về phía chỗ ngồi ở khoang hạng nhất. 
 
 
(Hiệu đính từ http://www.pravsworld.com/respect-diversity/) 
 
* Kaffir là một từ xúc phạm trong quá khứ người Nam Phi dùng để 
chỉ người da đen hay nước ngoài. 
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TUYÊN BỐ QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 

 

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. 

 
LƯỢC GIẢN 

 
1. Tất cả chúng ta đều có quyền có suy nghĩ riêng hay tín 

ngưỡng hay tôn giáo; 
2. Chúng ta có thể thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng nếu 

chúng ta muốn;  
3. Chúng ta có thể răn dạy hay thực hành hay thờ cúng như 

chúng ta muốn. 
 

 
 

 
CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM 

 

ĐIỀU 14 
 
Bạn có quyền nghĩ và tin điều bạn muốn và thực hành 
tôn giáo của bạn miễn sao không ngăn cản người khác 
thực hiện quyền của họ. 
 
Cha mẹ nên hướng dẫn con cái trong những  
vấn đề này. 
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Tự do học tập,  
An toàn biểu 
đạt 
 
TỰ DO BIỂU ĐẠT  
 
 
 
 
 
 
LỨA TUỔI: 11 - 16 tuổi 
 
NHỮNG ĐIỂM GHI CHÚ 
1. Bạn có quyền có và trình bày quan điểm 

riêng của mình.  
2. Bạn không nên bị ngăn cản chia sẻ thông 

tin với những người khác, bao gồm cả 
những người từ những nước khác.  

3. Bạn có quyền tìm hiểu và chia sẻ những 
điều bạn nghĩ với người khác.  

CÔNG CỤ HỌC TẬP 
• Cây gậy nói 
• Sổ điểm danh và nội quy lớp học 
• Bài hát, Chiếc đèn nhỏ này của tôi 

(xem nhạc ở Bài 5 nếu cần)  
• Câu chuyện, Malala Yousafzai 
• Bản sao UDHR và CRC cho học sinh 
• CRC Điều13, bản dễ hiểu cho trẻ 
• Flip-chart hay tờ giấy to 
• Markers và bút chì  
• Giấy 
• Đồng hồ hay dụng cụ đo thời gian 
• Những câu nói của những người nổi 

tiếng 
• Minh họa cho những poster chính trị 
• Poster nhỏ từ những bài trước, bao gồm 

Tự do ngôn luận  

Colega Bài 7 
Tự do học tập, an toàn biểu đạt 

  
 
 

Tuyên ngôn Quốc tế về  

Quyền con người	
 
 
TỰ DO BIỂU ĐẠT 
 
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. 
 

Công ước về 
Quyền trẻ em 

 
Điều 13 
Trẻ em có quyền tự do biểu đạt…tự do 
tìm kiếm và chia sẻ…tất cả các loại 
thông tin. 
 
Việc thực hành quyền này có thể tuân thủ 
sự giới hạn nhất định: 
 
(a) để tôn trọng các quyền và danh dự của 
người khác 
(b) để bảo vệ an ninh quốc gia hay trật trự 
xã hội hay sức khỏe cộng đồng hay chuẩn 
mực đạo đức. 
 
 

LƯỢC GIẢN 
 

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. 
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CHÀO ĐÓN 
Trước khi lớp bắt đầu, hãy trưng bày các tờ poster ở chỗ dễ nhìn.  
Chào đón nhiệt liệt từng em và ổn định chỗ ngồi cho các em.  
 
Bài hát: Chiếc đèn nhỏ này của tôi  
Hãy hát với sự nhiệt tình và niềm vui (Cần thì xem nhạc ở Bài 5. Để nghe nhạc, nhấn vào đường 
dẫn đây, https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE.) 
 
ÔN TẬP: Vòng tròn poster nhỏ  
 
Hỏi: Có bạn nào tìm được người khác tôn giáo và tín ngưỡng nói chuyện cùng không? Em có 
muốn chia sẻ với mọi người điều em học được không? 
 
Nói: Tôi cần một vài em xung phong đọc các tờ poster để ôn tập.  
 
Đưa cho mỗi bạn xung phong một tờ. Từng em em một, mời bạn đó đứng lên phía trước và đọc 
tờ poster đang cầm. 
 
Hỏi: Em có nhớ gì về quyền này không? Chúng ta cần gì để đảm bảo mọi người có quyền này? 
 
Sau đó mời bạn xung phong tiếp theo và đọc quyền tiếp theo, và hỏi một câu hỏi về quyền đó, 
cứ thế cứ thế cho đến hết.  
 
Ví dụ: 
• Quyền được tự do và nhân phẩm. 

Nhân phẩm là gì? Chúng ta nên đối xử với người khác như thế nào?  
(Nhân phẩm nghĩa là đáng được tôn trọng và xem xét hay xứng đáng hay có giá trị.)  

 
• Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử.  

Phân biệt đối xử là gì? (Phân biệt đối xử không phải là đối xử với nhau bằng giá trị công bằng 
hay với nhân phẩm hay quyền như nhau. ) 
Chúng ta có thể làm gì để bảo vệ người khác khỏi sự phân biệt đối xử?  
 

• Quyền kết hôn và lập gia đình.  
Đơn vị cơ bản của xã hội là gì? (Gia đình)       
Ai nên bảo vệ gia đình? (Chính phủ và xã hội nên bảo vệ gia đình.)  
Những quyền gia đình gì được bảo vệ?   
 
  1.  Quyền kết hôn khi đủ tuổi – thường là 18 tuổi trở lên.  
  2.  Không ai nên ép buộc bạn kết hôn với người mà bạn không muốn.  
  3.  Cả vợ và chồng đều có quyền bình đẳng như nhau.  

 
GIỚI THIỆU                    
 
Nhờ một bạn phát bản sao sơ lược về UDHR và CRC cho lớp. 
 
Nói: Hôm nay chúng ta cùng nhìn vào một quyền con người khác, quyền nói về tự do biểu đạt hay 
tự do ngôn luận. 
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Hoạt động: Câu chuyện Malala  
Hãy đọc và cho các em xem hình ảnh (cuối bài) và nhờ một bạn học sinh đọc to lên.  
 
Khi bạn đọc xong câu chuyện, hãy nói: Xin mới giở đến Điều 19 trong bản Tuyên ngôn quốc tế về 
quyềnn con người. 
 
Hỏi: Ai đó xin mời hãy đọc to Điều 19 cho chúng ta cùng nghe?  
 

Mọi người đều có quyền tự do có ý kiến và biểu đạt; [và] giữ những ý kiến mà không can 
thiệp và để tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin.  

 
Hỏi: Câu chuyện về Malala có liên hệ gì với Điều 19? Nào hãy cùng đọc Điều 19 một lần nữa. 
 

Mọi người có quyền tự do có ý kiến và biểu đạt; [và] giữ những ý kiến mà không can thiệp 
và để tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin.  

 
Hỏi: Từ “truyền đạt” có nghĩa là gì? (Là chia sẻ)  
 
Giải thích: Bạn có một quyền giữa và trình bày quan điểm của riêng mình và tìm kiếm thông tin và 
ý tưởng và chia sẻ chúng với những người khác.  
 
Hoạt động: Những câu nói của những người nổi tiếng 
Hãy chia lớp ra thành 4 nhóm nhỏ.  
 
Nói: Nào chúng ta cùng xem một vài ý kiến từ một vài người nổi tiếng.  
 
• Đưa cho mỗi nhóm một câu nói ghi ở cuối bài, câu nói của những người nổi tiếng về Tự do 

biểu đạt  
 

• Hãy giải thích người đó là ai. 
 

• Cho mỗi nhóm 5 phút để tìm cách diễn giải câu nói nghĩa gì, và sau đó nói xem các bạn có tin 
điều câu đó nói là sự thật không. 
 

• Hãy đặt thời gian là 5 phút. Khi hết thời gian, mọi người trở về chỗ ngồi. Mỗi nhóm đọc câu 
nói của mình và giải thích hiểu như thế nào.  

 
• Nếu thầy cô không có dụng cụ đo thời gian, thì dùng đồng hồ và một cái chuông hay vỗ tay ra 

hiệu hết 5 phút.  
 

• Hãy để nhóm nói xem các bạn nghĩ câu đó đúng hay sai và giải thích lý do. Tiếp tục cho đến 
khi tất cả các nhóm đọc xong câu nói trích dẫn của người nổi tiếng. 
 

• Rồi đặt các câu nói trích dẫn đó ở nơi dễ nhìn. 

Nói: Nhớ là bạn có quyền tìm hiểu và chia sẻ hiểu biết ý kiến với những người khác.  
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Giữ bản sao Điều 13 của CRC, che nửa phần dưới hay nói cách khác chỉ để hở phần đầu của 
Điều này. (Xem cuối bài). 
 
Nhờ học sinh đọc phần đầu: 
 

Bạn có quyền tìm hiểu và chia sẻ điều bạn nghĩ với người khác, qua lời nói, vẽ hay viết hay 
bất kì hình thức biểu đạt nào khác… 

 
Giải thích: Có vẻ như Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người mà chúng ta đọc lúc trước. 
Những tác giả biên soạn Công ước về quyền trẻ em đã bổ sung một vài điều về khi nào thì chúng 
KHÔNG NÊN biểu đạt.   
 
Giờ hãy để hở phần sau của Điều 13 và nhờ học sinh cùng nhau đọc to: 
 
. . . nếu điều đó không gây hại hay xâm phạm người khác hay làm tổn thương đến quyền của họ. 
 
Giải thích: Đây là điều phần sau của Điều 13 nói về có một số điều nói ra gây tổn hại hay tổn 
thương đến người khác. 
 
Hỏi: Điều gì mà bạn nghĩ là không nên nói ngay cả khi chúng ta có nghĩ về chúng?  
 
•    Có lần nào khi chúng ta không nên nói ra điều chúng ta nghĩ? Đó là điều gì? (Hãy cho phép 

tất cả câu trả lời.) 
 

•    Em đã từng nghe ai đó nói gì mà không đúng sự thật về người khác?  
 

Giải thích: Chúng ta không phải lúc nào cũng nên nói điều chúng ta nghĩ. Ví dụ, nếu bạn không 
thích thức ăn hay quần áo hay hình thức của người khác, cũng không cần phải nói gì cả vì nói ra 
có thể gây tổn thương cảm giác của họ. Hay hét to “cháy” ở trong một sân bay hay ở những 
công cộng đông đúc chỉ để cho vui thì cũng có thể gây ra sự hỗn loạn.  
 
TƯ DUY 
 
Hoạt động: Lời thì thầm của ngôi làng  
Mục đích: Thông tin truyền miệng khiến mọi người bị rối rất nhanh và có thể không phải lúc nào 
cũng đúng.  
 
Thể lệ chơi: Hãy yêu cầu các bạn tham gia xếp thành hai hàng dài như nhau. Hai hàng đứng song 
song và cách nhau một khoảng cách đủ để không nghe được những lời thì thầm rỉ tai nhau.  
 
• Học sinh đứng mặt hướng về phía trước, để hàng sau nhìn thấy lưng của người ở hàng 

trước.  
 

• Thì thầm một câu vào người đứng đầu hàng. Cẩn thận không để người khác nghe thấy. Mỗi 
nhóm có thể nói cùng một câu hoặc câu khác.  
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• Sau khi đếm “Một, hai, ba, BẮT ĐẦU!”, bạn đứng đầu hàng thì thầm câu mà bạn đó nghe cho 
người đứng ngay sau. Thông điệp cứ thể truyền đến cuối hàng. 
 

• Học sinh chỉ có một cơ hội để thì thầm câu đó vào tai người tiếp theo trong hàng. Nếu người 
đó không nghe hay không hiểu, thì vẫn cứ phải truyền thông điệp cho người tiếp theo, theo 
cách hiểu của mình. 
 

• Khi thong điệp truyền đến tai người cuối hàng, trưởng nhóm yêu cầu bạn đó đọc ra câu mà 
bạn nghe thấy.  
 

• Hai bạn đứng đầu hàng nói ra câu gốc và so sánh với câu cuối cùng bạn cuối hàng nói ra. 
Nhóm nào có câu cuối chính xác nhất là đội chiến thắng.  
 

   
GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Bắt đầu với câu đầu tiên mà thầy cô thì thầm, câu nên ngắn 
nhưng không quá quen thuộc. Khi tự tin hơn, câu có thể sẽ dài hơn và thách thức hơn. Ví 
dụ: những con chó đào những cái hố to để giấu xương. Mẹ tôi đi mua sắm vào thứ 4 hàng 
tuần. 
 
 
Giải thích: Thông tin truyền miệng gây bối rối rất nhanh. Sự hiểu nhầm nhỏ có thể tạo ra sự khác 
biệt lớn.  
 
Hỏi: Trong đời thật, liệu có những thông điệp khi đến tai người khác khác hoàn toàn so với ý ban 
đầu không?  
 
• Tại sao chúng ta có trách nhiệm cẩn trọng về điều và cách chúng ta nói?  

 
(Hiệu đính từ Giáo trình cho thanh niên tị nạn, Định hướng Canada ở nước ngoài, Tổ chức di cư thế giới,  
2013, “Village Whispers,” p. 127) 
 
MỞ RỘNG 
 
Hoạt động: Hoạt hình chính trị  
Giải thích: Một vài người vẽ tranh hoạt hình hay những tờ poster như là một cách để diễn đạt những ý 
kiến của họ 
 
Ví dụ, hãy cho các em xem hoạt hình và poster ở cuối bài này.  
 
Nhờ một em đọc chúng lên. 
 
Hỏi: Người vẽ hoạt hình hay nghệ sĩ đang cố gắng nói điều gì?  
 
• Giờ thì chúng ta cùng vẽ tranh hoạt hình riêng của chúng ta nhé. 
 
Hoạt động: Hãy làm một tờ poster (10 phút)          
Chia học sinh thành 3 nhóm.  
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• Phát cho mỗi nhóm một vài bút markers hay bút chì và giấy, và để cả nhóm cùng nhau làm 
việc vẽ ra một tranh hoạt hình hay poster.  

 
Giải thích: Nó có thể về bất kì tình huống mà học cảm thấy lo lắng hay thách thức: ví dụ như cha 
mẹ khắt khe, nước sạch, thức ăn, đối xử công bằng từ các trưởng nhóm, thời gian đi ngủ hay 
lệnh giới nghiêm hay không có đủ thời gian.  
 
• Tờ poster không nên có hại hay xúc phạm quyền của người khác.  
 
• Khích lệ học sinh vẽ đơn giản, đừng quá phức tạp – cho mỗi nhóm 10 phút. 

 
• TRƯNG BÀY CÁC POSTER và mỗi nhóm chọn một người đứng lên trình bày về tác phẩm của 

mình.  
 
KẾT LUẬN 
 
Chỉ vào poster trên tường về “Quyền được tự do biểu đạt”  
 
Giải thích: Tự do biểu đạt là điều tuyệt vời nhưng nó cũng phức tạp. Như tất cả các quyền con 
người, nó cũng đi kèm cả trách nhiệm. 
 
Hỏi: Quyền này bao gồm điều gì? (Quyền có ý kiến riêng và quyền biểu đạt chúng, và tìm tòi những ý 
tưởng mới và quyền chia sẻ chúng với người khác.) 
 
• Và trách nhiệm của chúng ta là gì?  
 
Hãy hướng dẫn các thành viên hiểu rằng chúng ta có một trách nhiệm đảm bảo chúng ta không 
nói nhưng điều mà sẽ: 
 
• Tổn thương người khác  
• Hay đặt họ vào tình thế nguy hiểm  
• Hay không đúng sự thật  
 
Giải thích: Chúng ta cũng có trách nhiệm đảm bảo những điều chúng ta nghe thấy là sự thật và 
chính xác trước khi chúng ta truyền đạt lại cho người khác.  
 
THỬ THÁCH 
 
Nói: Trong tuần này, hãy nói tử tế với những người sống quanh bạn, bao gồm gia đình, bạn bè. 
Tiếp tục tìm người để cùng chia sẻ ý kiến và lắng nghe ý kiến của họ. 
 
• Hãy kể cho bạn bè gia đình về Malala, một cô gái trẻ đầy nghị lực dám đứng lên vì quyền giáo 

dục cho trẻ em gái.  
• Hãy chơi trò Lời thì thầm trong làng với bạn bè, trò chơi mà hôm nay chúng ta vừa chơi.  
 
   
GỢI Ý: Hãy thu lại các bản sao UDHR và CRC. Hãy giữ các tờ poster và tranh hoạt hình 
mà học sinh vvex để trưng bày trong bài học tiếp theo.  
 



 

 99  

GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN 
    
Tôi cảm thấy thế nào về buổi học hôm nay? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lần tới tôi cần thay đổi gì không? 

  
 
 
 
 
 
 
(Đính chính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed.,  Cách tất cả các giáo viên hỗ trợ giáo dục quyền con người và công dân: 
Khung phát triển năng lực. Hội đồng châu , 2008, p. 61.) 
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MALALA YOUSAFZAI 
 
Malala sinh năm 1997 ở Pakistan 
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 làm cô gái rất 
phiền lòng.  
 
Cha của Malala là hiệu trưởng của 
một trường lớn nơi Malala đang học 
và là người đấu tranh cho sự giáo dục 
của những bé gái. Khi quân Taliban 
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. Vì vậy quân Taliban đã đe 
dọa giết cô gái nhưng điều đó vẫn 
không ngăn cô đến trường học và nói 
chuyện với mọi người về điều đó. 
Không ai nghĩ là Taliban sẽ thực sự ra 
tay giết một người trẻ. Thậm chí cô 
gái còn trình bày bài phát biểu là “Sao 
Taliban dám tước đi quyền cơ bản 
nhất của tôi là được giáo dục?”  
 
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 chết. 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.   
 
Malala đã sống sót sau nhiều ca phẫu thuật và 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.”  
 
Vào này khi Malala bước sang tuổi 18, cô đã tham dự sự kiện khai trương một trường học cho 
các bé gái ở Lebanon. Tại đây cô phát biểu, “Hôm nay ngày đầu tiên với tư cách là một người 
lớn, thay mặt cho trẻ em toàn thế giới, tôi yêu cầu các nhà lãnh đạo phải đầu tư vào sách vở thay 
vì đạn dược.” 
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TÀI LIỆU 
 

 
 

 
Bạn có quyền học hỏi và chia sẻ  
điều bạn nghĩ với những người  

khác thông qua nói chuyện, vẽ, viết  
hay bất kì cách nào khác  … 

 
e 
 

. . .  nếu điều đó  không gây hại  
quyền của người khác hay tổn  

thương danh dự của họ  

 
 

Điều 13 
 

CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM 
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Hoạt hình chính trị 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

KIỂM DUYỆT 

 

TÔI NÓI:  
Thưa ngài Chính phủ, 
nếu ngài không làm 
điều gì xấu, ngài 
không có lý do gì phải 
sợ SỰ TƯ DO NGÔN 
LUẬN  

CHÍNH PHỦ NÓI:  
Nếu bạn không làm 
bất kì điều gì xấu, bạn 
không có lý do gì phải 
sợ Chính phủ  

Nó phục vụ hai chiều . . . 
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Họat hình chínht trị 
 
 
 

TỰ DO 
NGÔN LUẬN 
 
 

KHÔNG  
CÓ  
NGHĨA LÀ   

 
 

Lời nói 
 Bấ t  cẩn !   

 
  



 

 104  

Hoạt hình chính trị 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngòi bút mạnh hơn  
thanh gươm 
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Những câu nói trích dẫn về tự do biểu đạt 
 

 
 
 

 
 

Tôi muốn sự do  
BIỂU ĐẠT đầy đủ 

 
 
 
 
 

cá tính của tôi. 
 

Mahatma Gandhi 
Nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh độc lập của Ấn độ 
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Những câu nói trích dẫn về tự do biểu đạt 
 
   
 

Nếu chúng ta không tin vào  
TỰ DO NGÔN LUẬN 
cho những người mà  
chúng ta coi thường 

 

chúng ta hoàn toàn  
không tin vào điều đó. 

 
Noam Chomsky 

Nhà văn Mỹ 
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Những câu nói trích dẫn về tự do biểu đạt 
 
 
 

 
  TÔI KHÔNG  
  ĐỒNG TÌNH  
  ĐIỀU BẠN  
  NÓI,  
  NHƯNG  
  ĐẾN CHẾT  
  TÔI VẪN  
  BẢO VỆ  
  QUYỀN  
  ĐƯỢC NÓI  
  CỦA BẠN. 

 
   Voltaire      
    Nhà văn và triết học người Pháp 
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Câu nói trích dẫn của người nổi tiếng về tự do biểu đạt 
 
 
 

TÔI CẤT CAO TIẾNG NÓI CỦA TÔI 
–  không phải là để tôi có thể hét lên 
mà để cho những 
người không có  
TIẾNG NÓI CÓ 
THỂ ĐƯỢC 
NGHE.  
Chúng ta không 
thể thành công khi 
MỘT NỬA  
NGƯỜI TRONG SỐ CHÚNG TA  
bị giữ lại phía sau.  
 
 
Malala Yousafzai 
Người Pakistan-Nhà vận động cho quyền giáo dục của trẻ em gái  
 
 
Ảnh của Chinh Le Duc, Myanmar 
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  Colega 
Bài 8 

Quyền được là chính mình  

 

 

QUYỀN ĐƯỢC  
LÀ CHÍNH MÌNH 
 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ MỘT 

CON NGƯỜI TRƯỚC PHÁP 

LUẬT 
 

 
LỨA TUỔI: 11 - 16 
 
NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ 
1. Mỗi người có quyền được 

đăng ký khai sinh hợp pháp.  
2. Mỗi người có quyền có tên và quốc tịch. 
3. Mọi người đều có quyền được công 

nhận là một con người trước pháp luật. 
 

CÔNG CỤ DẠY HỌC 
• Sổ điểm danh   
• Nội quy lớp học  
• Cây gậy nói  
• Bảng phấn hay tờ giấy to 
• Bài hát: Chiếc đèn này của tôi (Xem lại 

Bài 5) 
• 2 bức ảnh trẻ con  
• Các dải chữ cho hoạt động ảnh 
• Giấy khai sinh 
• Tờ mẫu GIẤY ĐĂNG KÝ KHAI SINH, mỗi 

em có 1 bản. 
• Bút chì cho học sinh 
• Giấy cho học sinh 
• Dải chữ cho UDHR Điều 6 
• Tờ poster nhỏ, bao gồm Điều 6, được 

thừa nhận là một con người 
• Ảnh, chú voi Horton 
• Câu trích dẫn, “Một người vẫn là một 

người dù cho người đó có nhỏ bé thế 
nào.”  

 

Tuyên ngôn Quốc tế về  

Quyền con người 
 

QUYỀN ĐƯỢC CHẤP NHẬN LÀ MỘT 
CON NGƯỜI 
 
Điều 6 
Mọi người đều có quyền được công 
nhận là thế nhân trước pháp luật ở tất cả 
mọi nơi. 
 

LƯỢC GIẢN 
 

Bạn có quyền được công nhận là một 
con người trước pháp luật ở tất cả mọi 
nơi. 

 
Công ước về 

Quyền trẻ em 
 
QUYỀN ĐƯỢC CÓ TÊN  
VÀ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI SINH 
 
Điều 7 
Bạn có quyền được đăng ký khai sinh 
hợp pháp 
 
QUYỀN ĐƯỢC CÓ QUỐC TỊCH  
VÀ GIA ĐÌNH 
 
Điều 8 
Chính phủ nên tôn trọng quyền của bạn 
có được tên, quốc tịch và gia đình. 
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CHÀO ĐÓN các em vào lớp. Đảm bảo trưng bày các tờ poster nhỏ từ bài trước xung quanh 
phòng để các em dễ nhìn.  
 
Bài hát: Ngọn đèn nhỏ này của tôi. Hãy hát với sự nhiệt tình (Nếu cần thì tìm nhạc ở bài 5. Để 
nghe bài hát, nhấp vào đường dẫn này  https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE.) 
 
ÔN TẬP  (10 phút) 
 
Nói: Tôi hy vọng các em đã bận rộn làm những điều tốt đẹp và đặc biệt là đã để cho ngọn đèn 
của các em chiếu sáng! 
 
Hỏi: Có ai muốn chia sẻ cách các em để ngọn đèn của mình chiếu sang trong tuần qua hay 
không? (Chấp nhận mọi câu trả lời.)  
 
Chỉ vào những tờ poster nhỏ: Hãy nhìn vào tất cả quyền con người mà chúng ta đã học qua! Quả 
thật là một thành tích! 
 
Hỏi: Lần trước chúng ta đã nói về quyền tự do biểu đạt. Chúng ta có quyền nói ra điều chúng ta 
nghĩ. Nhưng khi nào chúng ta KHÔNG được phép nói bất kì điều gì ta muốn? (Khi nó làm tổn 
thương danh dự của người khác hay nếu nó không đúng sự thật hay nếu làm tổn thương cảm 
giác của người khác.)  
 
• Các em nhớ gì về câu chuyện của Malala) (ôn lại nếu cần)  

 
• Người không muốn cô ấy biểu đạt cảm giác đã làm gì để ngăn cô ấy?  

 
• Tại sao họ không thành công? 

 
• Ai có thể nói cho chúng ta biết “những năng lực tiềm năng” nghĩa là gì? (Là khả năng của bạn 

có thể chăm sóc chính mình sẽ tăng dần lên khi ta trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm 
trong việc ra quyết định đúng đắn.)  

 
GIỚI THIỆU  (10 phút) 
 
Trước khi vào lớp, hãy lựa chọn một bức ảnh những đứa trẻ trong tài liệu ở cuối bài. (“Đây là 
ai?”) 
 
Hỏi: Em đã từng băn khoăn sẽ ra sao nếu em không có tên hay chứng minh thư nhân dân?  
 
Hãy cho cả lớp xem bức ảnh và chỉ vào một đứa trẻ trong ảnh, nhưng đừng nói bức ảnh được 
chụp khi nào và ở đâu. 
 
Hỏi: Em có thể nói gì về đứa trẻ này?  
 
• Cô bé/cậu bé là ai? Bạn nghĩ em bé sống ở đâu? 
 
• Em bé đang làm gì?   
 
• Em bé có thể giống em như thế nào?  
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• Em bé khác em như thế nào?  
 
Cho học sinh thảo luận về bức ảnh. 
 
Hoạt động: Tìm người mất tích  
Hỏi: Bạn cần loại thông tin gì nếu bạn được yêu cầu đi tìm một đứa trẻ để chúng ta có thể nói 
chuyện hay viết cho cô bé hay cậu bé?  
 
Hãy cho phép các em trong lớp tự do phát biểu ý kiến. Ghi chúng lên trên bảng hay flipchart, mỗi 
gợi ý ghi tóm tắt lại bằng chỉ một hoặc hai từ, như TÊN, QUỐC GIA, …(Nếu thầy cô không có 
bảng phấn, hãy sử dụng dải chữ ở cuối bài.)  
 
Nếu các em cần sự trợ giúp, hãy hướng dẫn chúng như sau:  
 
• TÊN của em bé  

 
• NƠI em bé sống. Giúp học sinh ghi cụ thể nơi sống của em bé.  

Hỏi: Biết tên nước nơi em bé sống đã đủ thong tin cho chúng ta tìm ra em chưa?  
 
Ngoài tên nước chúng ta còn cần thêm thông tin gì nữa? (Thành phố, thị trấn hay làng) 

 
• Ảnh này chụp KHI NÀO 

Hỏi: Nếu bức ảnh này cách đây vài năm – liệu em bé trông vẫn thế  
 

Nếu chúng ta biết khi em bé được sinh ra, chúng ta có thể biết hiện em bé bao nhiêu tuổi.  
 

• GIỚI TÍNH của em bé là gì 
Hỏi: Các em nghĩ việc biết giới tính của em bé có ích lợi gì không – có cần phải nói với ai đó 
là chúng ta đang tìm một bé trai hay bé gái? 

 
• Cha mẹ em bé là AI 

Hỏi: có cần phải biết ai là cha mẹ của em bé là ai và tên họ là gì?  
 

Giải thích (trong khi lấy dãy chữ hay ghi lên trên bảng):  
 
HỌ TÊ  (lấy dải chữ.) Từ những điều chúng ta vừa nói để tìm kiếm ai đó hay để xác định 
  họ là một người khác với người khác trên thế giới, chúng ta cần biết tên họ.  
 
NGÀY SINH (lấy dải chữ.) Họ bao nhiêu tuổi hay ngày tháng năm sinh. 
 
NƠI SỐNG (lấy dải chữ.) Nơi sinh sống – làng hay thị trấn hay thành phố hay quốc gia.  
 
GIỚI TÍNH (lấy dải chữ.) Nam hay nữ. 
 
CHA/MẸ (lấy dải chữ.) Có thể tên cha mẹ 
 
Hãy chia sẻ thông tin liên quan đến bức hình. Nơi và khi nào chụp bức hình đó. 
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TƯ DUY (20 phút)  
 
Hỏi: Nếu ai đó cố tìm BẠN, loại thông tin gì họ cần? (chính là những thông tin mà chúng ta vừa nói 
đến). 
 
• Điều gì phân biệt bạn khác với những người khác trên thế giới?  

(Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, họ tên cha hoặc mẹ.)  
 
Nói: Không ai khác trên thế giới có thể có thông tin giống hệt bạn. Bạn là độc nhất!   
 
Hỏi: Ai đó có thể tìm kiếm những thông tin này ở đâu? (Chấp nhận tất cả câu trả lời.)  
 
Giải thích: Tôi sẽ cho các em biết chuyện gì đã xảy ra. Ở hầu hết các nước, khi một đứa trẻ sinh ra, 
thông tin được viết và lưu giữ trong văn phòng chính phủ - bao gồm họ tên đứa trẻ, họ tên cha mẹ và 
tất cả những thông tin mà chúng ta vừa nói đến.  
 
Chỉ vào những dải chữ. 
 
Nói: Khi bạn được sinh ra, cha mẹ bạn hay bác sĩ hay y tá có thể điền vào một MẪU ĐĂN KÝ, và mẫu 
đăng ký này được gửi tới văn phòng chính quyền.  
 
Hãy cho các em xem mẫu GIẤY ĐĂNG KÝ KHAI SINH. 
 
Giải thích: Người trong văn phòng chính quyền trao cho cha mẹ một tờ GIẤY KHAI SINH của em bé.  
 
Cho các em xem mẫu GIẤY KHAI SINH. 
 
Giải thích: Hầu hết mọi quốc gia yêu cầu đăng kí khai sinh cho mọi đứa trẻ. Nhiều khả năng là bạn đã 
được đăng kí khai sinh. 
 
• Có hai giấy tờ quan trọng. Một bản trao cho cha mẹ và bản còn lại lưu giữ ở văn phòng chính 

quyền. 
 
Hỏi: Sự khác biệt là gì? (Một bản có nhiều thông tin hơn bản kia. Một bản cha mẹ giữ còn bản kia giữ 
tại văn phòng chính quyền.)  
 
Hoạt động: Một mẫu ĐĂNG KÍ KHAI SINH  
Nhờ hai bạn học sinh phát bút chì và mẫu tờ ĐĂNG KÝ KHAI SINH  cho các bạn trong lớp.  
 
Giải thích: Đây là mẫu tờ ĐĂNG KÍ KHAI SINH.  
 
• Tôi muốn các em điền thông tin về chính mình và cha mẹ, điền nhiều nhất có thể.  
 
• Khi điền xong, giữ tờ của mình, tôi sẽ đi thu lại. Hôm nay trước khi các em về nhà, cô thầy sẽ trả 

lại. (Nhờ một em học sinh thu lại và đưa cho thầy cô.)  
 
GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Nếu có những học sinh không biết đọc hay viết, nhờ ai đó ngồi 
cạnh giúp bạn đó. Em có thể đọc thông tin cho bạn mình để mọi người ai cũng có mẫu đầy 
đủ thông tin mang về nhà sau buổi học. Nếu không có đủ học sinh trợ giúp lẫn nhau, thầy 
cô có thể hỗ trợ điền thông tin cho các em. 
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Giải thích: Không quan trọng chính xác tờ giấy trong thế nào, mẫu đăng kí vẫn được điền đầy đủ 
hoặc lưu trong văn phòng chính quyền nơi bạn sinh ra. Khi đăng kí giấy khai sinh, ít nhất ba 
thông tin cần có như sau:  
 
1. Họ tên và được lưu trong văn phòng chính quyền.  

 
2. Bạn được thừa nhận là một người được sinh ra ở đất nước của bạn.  

 
-  Điều này có nghĩa là bạn có một quốc tịch. (viết tên quốc tịch lên bảng).  
 
-  Quốc tịch của một người là đất nước nơi bạn là công dân. Thường là quốc gia nơi bạn 

được sinh ra. 
 

3. Dù bạn ở đâu, bạn cũng được công nhận là một con người trước pháp luật.  
 
Hoạt động: Ghi nhớ Điều 6 
Hãy trưng bày poster nhỏ cho Điều 6 của UDHR. 
 
Hỏi: Ai muốn đọc cho cả lớp nghe Điều 6 nói gì về quyền mà chúng ta vừa mới học?  
 
 Dù ở bất cứ nơi đầu bạn có quyền được công nhận là một con người theo pháp luật.  
 
Giải thích: “Được công nhận” nghĩa là bạn nên được chấp nhận là một con người ở bất cứ nơi 
đâu. 
 
Dùng dải chữ ở cuối bài này, xếp chúng lên sàn nhà có trật tự. Học sinh nên đứng hay ngồi để có 
thể đọc được chữ ghi trên dải chữ. 
 
Nếu thầy cô có bảng phấn, hãy viết câu lên bảng thay vì dùng dải chữ. Viết câu liên tục không 
ngắt quãng, nhưng dùng những chỗ ngắt quãng để ám chỉ những cụm từ sẽ được tẩy xóa đi.  
 
 BẠN CÓ / QUYỀN  /  ĐƯỢC CHẤP NHẬN  /  Ở MỌI NƠI /   
 LÀ MỘT CON NGƯỜI  /   TRƯỚC   /  PHÁP LUẬT 
 
Hãy cùng nhau đọc điều khoản thêm 2 hay 3 lần nữa.  
Hãy xóa một trong các từ hay loại bỏ một trong các dải chữ.  
 
Cùng nhau đọc lại điều một lần nữa, điền những từ còn thiếu.  
Gọi một vài học sinh lên đọc từng câu một, và điền những từ thiếu.  
 
Loại bỏ dải chữ khác hay xóa một phần khác, và lặp lại câu đó lần nữa, trước tiên là tất cả mọi 
người cùng đọc và sau đó là một vài học sinh đọc (câu khác câu trước.)  
 
Lặp lại quá trình này cho đến khi xóa hết tất cả các từ hay tất cả các dải chữ lấy khỏi sàn nhà và 
tất cả mọi người cùng nhau lặp lại điều này mà không đọc rời từng chữ nữa.  
 
Hãy yêu cầu các nhóm gồm 3-4 người lên trước lớp và cùng đọc điều này.  
 
Nói: Thật tuyệt – các em làm rất tốt!  
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LỰA CHỌN: Nếu dùng dải chữ, thầy cô có thể kết thúc hoạt động bằng cách đặt lại chúng 
vào vị trí cũ.  
 
Nói: Nào giờ chúng ta cùng nhau đặt Điều 6 lại vị trí cũ!  
 
Truyền từng dải chữ cho một em học sinh khác, không theo thứ tự. (Nếu thầy cô có đủ học 
sinh, hãy hỏi ai đó mà lần trước chưa có cơ hội đứng lên.)  
 
Giải thích: Hãy sắp xếp chúng theo đúng thứ tự để tất cả mọi người đều có thể xem được 
điều này. 
 
Khi học sinh đã sắp xếp xong. Nào chúng ta cùng nhau đọc điều này lần cuối nhé.  
 
 
Hoạt động: Hãy viết Điều 6, UDHR 
Hãy nhờ hai em học sinh phát bút chì và giấy cho mọi người.  
 
Giải thích: để giúp chúng ta ghi nhớ điều này, mỗi chúng ta sẽ viết những từ chính. Tôi sẽ cho 
các em biết các từ và các em sẽ viết chúng xuống.  
 
Nói: Nếu bạn cần đánh vấn từ nào, hãy giơ tay, tôi sẽ giúp 
 
Bạn – quyền – được chấp nhận – mọi nơi – con người – pháp luật  
 
Hãy đọc các từ một cách chậm chạp, cho học sinh đủ thời gian viết từng từ trước khi đọc một từ 
mới. Khi viết xong, đọc cả câu lên, điền những từ còn thiếu. 
 
Nói: Tốt lắm! Điều này giúp chúng ta nhớ được Điều 6.  
 
KẾT LUẬN (5 phút) 
 
Hỏi: Có ai biết câu chuyện tên là “Horton Nghe thấy Người Who” là về gì không?  
 
Cho các em ảnh của Horton và một người Who ở cuối bài này.  
 
Nói: đây là một câu chuyện về một chú voi có trái tim nhân hậu, sống trong rừng rậm. Một hôm 
chú nghe thấy một tiếng nói nhỏ đang gọi chú từ trong một đám cây nhỏ. Hóa ra đó là cả một 
ngôi làng của những người tí hon tên là Who sống trong đám bụi nhỏ đó. Không con vật nào 
nghe được tiếng này, nên chúng chế giễu Horton và cố phá đám bụi đó. Nhưng Horton đã bảo 
vệ những người tí hon này cho đến khi cuối cùng họ đã cố gắng tạo ra được một tiếng ồn đủ lớn 
với sự giúp đỡ của một người Who bé nhỏ nhất trong thành phố Who. Và đó là khi rất cả con vật 
trong khu rừng có thể nghe thấy tiếng họ nói.  
  
Hãy cho các em xem câu nói. Đây là điều Horton đã nói với những người bé nhỏ.  
 
 Đừng từ bỏ.  

Tôi tin vào tất cả các bạn.  
Một người là một người. 
Bất kể người đó có bé nhỏ.  
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Hỏi: Tại sao lại quan trọng phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều có quyền được công nhận là một con 
người bất kể chúng ta cao lớn hay nhỏ bé? (hãy để học sinh chia sẻ quan điểm.) 
 
Hãy hỏi một vài hay tất cả những câu hỏi sau, gọi tên từng em trả lời:  
 
• Andrea, tờ đăng kí khai sinh gồm những thêng tin gì? (họ tên, nơi sinh, ngày sinh, giới tính, học tên 

cha hoặc mẹ…) 
 

• Nelson, khi cần tìm một bản sao của tờ đăng kí khai sinh thì tìm ở đâu? (một văn phòng chính 
quyền.) 
 

• Marissa, tại sao cần có họ tên và thông tin về khai sinh lưu ở văn phòng chính quyền? (nó nói lên 
bạn là ai.)  
 

• Beth, em nhận một tờ giấy khai sinh ở đâu? (nhân viên ở văn phòng chính quyền trao cho cha mẹ 
tờ giấy khai sinh sau khi họ điền vào mẫu đăng kí khai sinh.)  
 

• Amir, tại sao cần có giấy khai sinh? Khi nào em cần sử dụng tờ giấy khai sinh? (khi em bắt đầu đi 
học lần đầu hay muốn bầu cử khi lớn lên hay khi cần lấy bằng lái xe)  

 
Nếu bạn nào không trả lời được thì nhờ các em khác giúp trả lời.  
 
Nói: tới lần sau chúng ta gặp lại, hãy cùng nhau cố đối xử với mọi người như họ là một người quan 
trọng, bất kể họ bé nhỏ đến đâu.  
 
THỬ THÁCH 
 
Giải thích: Nào trong tuần này chúng ta cùng làm ba việc: 
 
1. Chia sẻ thông tin trên tờ đăng ký khai sinh với ai đó trong gia đình.  
2. Hỏi cha mẹ nếu đã đăng kí khai sinh cho mình rồi hay chưa 
3. Hoàn thành những thông tin mà các em chưa biết, hãy hỏi ai đó trong gia đình cho thông tin.  

 
Nói: Nếu các em không có thông tin, trong bài tới chúng ta sẽ nói xem nơi nào chúng ta có thể để để 
tìm kiếm thông tin, đặc biệt nếu các em nhắc cô.thầy. 
 
 
Trả lại mẫu Đăng kí khai sinh cho các em mang về. Nếu đó là một lớp lớn, chia đôi tập mẫu 
đó, nhờ hai bạn học sinh phát cho các em ở cửa ra về và gọi tên các em để đưa đúng 
người đúng mẫu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

116 

GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN 
 
   
Tôi thấy buổi học hôm nay thế nào? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lần tới chúng ta sẽ làm gì khác? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hiệu đính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách thức tất cả 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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ẢNH: đây là ai? 
 

 
 
  Jakarta, Indonesia 

1998 
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ẢNH: đây là ai? 
  

Phnom Penh, Cambodia 
2001 
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Họ tên của bạn 
 
 

 
 

 

Ngày tháng năm 
sinh 

 
 
 

 

Nơi sinh 
 

 
 

 

Họ tên mẹ 
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Họ tên cha 
 
 

 
 

ĐIỀU 6 
 

 

Bạn có 
 
 

 
 

 

Quyền 
 
 

 
 

 

Được chấp 
nhận 
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Khắp mọi nơi 
 
 

 
 

 

Là một con 
người 

 
 

 
 

 

Trước  
 
 

 
 

 

Pháp luật. 
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Bạn có quyền  
được  

công nhận là một  
con người trước  

pháp  
luật dù ở bất  
cứ nơi đâu  

 
 

Điều 6 
 

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

123 

GIẤY KHAI SINH 
 
   

 
 

Giấy Khai Sinh 
 
 
  Họ Tên:  _________________________________ 
 
  Ngày tháng năm sinh:   ____________________ 
 
  Nơi sinh:  ________________________________ 
 
  Họ tên mẹ:  ______________________________ 
 
  Họ tên cha:  ______________________________ 
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MẪU ĐĂNG KÝ KHIA SINH 
Trẻ 1. Họ tên 2. Thời gian sinh 3. Giới 

tính 
4. Ngày tháng năm 
sinh 
 
 

  5. Nơi sinh (thị trấn, thành phố, làng) 6. Quận, huyện, tỉnh/quốc 
gia 
 

Mẹ 7. Họ tên pháp lý hiện nay của mẹ 8. Ngày tháng năm sinh 
 
 

 9. Họ tên mẹ trước kết hôn 
 
 
10. Nơi sinh của mẹ 
 
 

Cha 11. Họ tên pháp lý hiện nay của cha 12. Ngày tháng năm sinh  
 
 

 13. Nơi sinh của cha 
 
 

 
MẪU ĐĂNG KÝ KHIA SINH 

Trẻ 1. Họ tên 2. Thời gian sinh 3. Giới 
tính 

4. Ngày tháng năm 
sinh 
 
 

  5. Nơi sinh (thị trấn, thành phố, làng) 6. Quận, huyện, tỉnh/quốc 
gia 
 

Mẹ 7. Họ tên pháp lý hiện nay của mẹ 8. Ngày tháng năm sinh 
 
 

 9. Họ tên mẹ trước kết hôn 
 
 
10. Nơi sinh của mẹ 
 
 

Cha 11. Họ tên pháp lý hiện nay của cha 12. Ngày tháng năm sinh  
 
 

 13. Nơi sinh của cha 
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QUYỀN ĐƯỢC  
 

 

CÔNG NHẬN LÀ MỘT CON 
NGƯỜI TRƯỚC PHÁP LUẬT 

 
UDHR 6 
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Horton nghe thấy người Who! 
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“ Một người là 
một con người  

bất kể người đó 

nhỏ bé. ”  
  

 
 

 
 

 
Dr. Seuss 

  
Seuss, Dr. Horton Hears a Who! New York: Random House, 1954. 
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  Colega 
Bài 9 

Lao động trẻ em là không công bằng!  

 

 

Lao động trẻ 
em là không 
công bằng! 
 
BẢO VỆ KHỎI LAO ĐỘNG TRẺ EM 
 
LỨA TUỔI: 11 - 16 
 
LEARNING POINTS  
1. Bạn có quyền KHÔNG phải 

làm việc nếu giờ làm việc gây cản trở việc 
học và thời gian học của bạn. 

2. Bạn có quyền KHÔNG làm việc nếu công 
việc đó nguy hiểm hay có hại cho sức 
khỏe.  

3. Khi đủ tuổi, bạn có quyền lựa chọn công 
việc.   

 
CÔNG CỤ DẠY HỌC 
• Sổ điểm danh và nội quy lớp học 
• Cây gậy nói 
• Bản phấn hay tờ giấy to 
• Phấn hay marker 
• Những tờ poster nhỏ 
• Bài hát, ngọn đèn bé nhỏ của tôi (xem lại 

Bài 5)  
• Câu chuyện: Rupinder 
• Bộ các ảnh về lao động trẻ em 
• Poster nhỏ: lao động trẻ em 
• CRC Điều #32 và UDHR Điều #23 
• Dải chữ cho “gặp gỡ bức ảnh”  
• Ảnh, em trai ở lò gạch, in ra phát cho nửa 

lớp. 
• Bản “gặp gỡ bức ảnh”, in ra phát cho nửa 

lớp. 
• Bút chì, đủ cho nửa lớp 
• Câu trích dẫn, “Hãy lựa chọn một cộng 

việc bạn yêu thích”  

Tuyên ngôn Quốc tế về  

Quyền con người 
 

Điều 23 
Mọi người đều có quyền làm việc, 
quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, được 
hưởng những điều kiện làm việc công 
bằng, thuận lợi. 
 
Mọi người …đều có quyền được trả 
lương ngang nhau cho những công việc 
như nhau. 
 
Mọi người đều có quyền được hưởng 
chế độ thù lao công bằng…nhằm đảm 
bảo sự tồn tại của bản than và gia đình 
xứng đáng với nhân phẩm 
 

LƯỢC GIẢN 
 

Bạn có quyền làm việc, lựa chọn công 
việc và làm việc trong điều kiện tốt 
 
Những người làm công việc như nhau 
nên được trả thù lao như nhau. 
 
Bạn nên có thể kiếm được mức lương 
cho phép bạn đủ sống và hỗ trợ gia đình 
bạn. 

 
 

Công ước về 
Quyền trẻ em 

 
ĐƯỢC BẢO VỆ KHỎI LAO  
ĐỘNG TRẺ EM 
 
Điều 32 
Chính phủ nên bảo vệ bạn không phải 
làm những việc nguy hiểm đến sức khỏe 
hay sự phát triển của bạn, cản trợ giáo 
dục của bạn hay có thể khiến người 
khác lợi dụng bạn. 
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CHÀO ĐÓN (5 Phút)  
Trước khi vào lớp, hãy đặt những tấm poster nhỏ về quyền con người ở quanh lớp học nơi các em 
dễ quan sát.  
 
Hãy chào đón nhiệt tình từng em và chỉ chỗ ngồi cho các em.  
 
Bài hát: Chiếc đèn nhỏ của tôi. Hãy hát với sự nhiệt tình. (Nhạc ở cuối bài 5 nếu cần. Hãy nghe ở -  
https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE.) 
 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: Xếp hang!  
Nói: Nào mọi người cũng đứng lên chơi trò “xếp hang!”  
 
• Cùng chia thành các nhóm và tôi sẽ nói thể lệ chơi 
 
Nhóm gồm 5-6 em nếu lớp có 10-12 người 
Người hưỡng dẫn kêu “mọii người, nào hãy xếp thành hàng…từ thấp đến cao khi tôi hô BẮT ĐẦU!”  
 
Người hướng dẫn hô: BẮT ĐẦU!  
 
Người chơi bắt đầu chạy tìm vị trí của mình. Đội nào xếp thành hàng nhanh nhất giơ nắm đấm lên. 

 
Những cách xếp hàng khác: 
 
• Theo thứ tự ABC của tên 
• Theo độ tuổi, nhiều tuổi trước 
• Theo số anh chị em có? Người nào có ít anh chị em đứng trước.  
• Theo độ dài tóc, tóc dài nhất đứng trước 
 
Có thể làm với cử chỉ, không nói! (Activity Village.co.uk)  
 
 
ÔN TẬP (5-10 phút) 
 
 Hãy cho các em xem lại những poster nhỏ từ bài trước: “Công nhận là một con người trước pháp 
luật.” 
 
Giải thích: Lần trước chúng ta đã học về quyền tất cả chúng được công nhận là một con người 
trước pháp luật ở bất cứ nơi nào.  
 
Hỏi: Có ai đã chia sẻ mẫu đăng kí khai sinh với thành viên trong gia đình mình không?  
 
• Có bạn nào hoàn thành thông tin mà trước đó không biết không, bằng cách hỏi ai đó trong gia 

đình người có thông tin?  
• Có ai hỏi cha mẹ nếu mình đã được đăng kí khai sinh?  
 
Nói: Không có hai người nào mà có thông tin giống hệt nhau. Những thong tin của bạn khiến bạn 
khác biệt với những người khác trên thế giới.  
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• Hãy cùng nhau đọc Điều 6 nào.  
      
Bạn có quyền được chấp nhận là một con người trước pháp luật dù ở bất kì đâu.  
 
GIỚI THIỆU (10 phút)  
 
Nói: Chúng ta đã học về các quyền mà chúng ta phải làm các việc khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ 
nói về một quyền mà KHÔNG làm một việc gì đó gọi là “lao động trẻ em.” 
 
• Hãy giơi tay nếu em đã từng nghe cụm từ “lao động trẻ em.”  
• Chúng ta sẽ nói về “lao động trẻ em” có nghĩa là gì sau khi tôi kể cho các em nghe một câu 

chuyện và chúng ta cùng nhìn vào vài bức ảnh.  
 
 Hoạt động: Câu chuyện Rupinder (ở cuối bài)  
Sau khi đọc chuyện xong, hãy hỏi: Tại sao Rupinder có một quãng thời gian đầy khó khăn khi tìm 
việc? (Cậu ấy không thể đọc hay viết.)  
 
• Tại sao cậu ấy không thể đọc hay viết? (Cậu ấy đã phải bỏ học để đi làm.) 
 
Nói: Rupinder không phải là đứa trẻ duy nhất. Hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới 
hàng ngày phả làm việc nhiều giờ. Công việc thường vất vả, đặc biệt cho người trẻ. Những nơi làm 
việc thường bẩn thỉu và không thoải mái thậm chí còn nguy hiểm.  
 
• Chúng ta gọi loại công việc đó là “lao động trẻ em.”  

 
Hoạt động: Bộ ảnh lao động trẻ em  
Giữ bộ ảnh lao động trẻ em (ở cuối bài).  
 
Giải thích: Hầu hết những bức ảnh này do các nhiếp ảnh gia là nam giới và nữ giới làm việc cho Tổ 
chức lao động quốc tế (ILO) ghi lại cảnh lao động trẻ em trên toàn thế giới để họ cho mọi người thấy 
là đó là điều tồi tệ cho những đứa trẻ. 
 
Hãy cho các em xem từng ảnh một và đọc lời bình củ từng ảnh.  
 
Dán từng ảnh lên bảng hay tường trong quá trình nói về bức ảnh. Hãy nhờ một trong các em trong 
lớp giúp thầy cô khi nói về những lời bình bức ảnh.  
 
Hỏi: một vài loại công việc mà trẻ em đang làm là gì? (Chấp nhận mọi câu trả lời.)  
 
• Nếu những đứa trẻ này đang làm việc cả ngày, thì chúng không còn thời gian làm việc gì vì 

chúng phải làm việc? (chúng không thể chơi với bạn hay đi học ở trường.)  
 
Hãy chấp nhận mọi câu trả lời. Viết chúng lên bảng.  
 
Hỏi: Nếu trẻ em không thể đến trường học hay học đọc viết làm toán, loại việc gì mà bạn nghĩ là 
chúng có thể làm khi lớn lên? (chấp nhận mọi câu trả lời.)  
 
Giải thích: Những người soạn Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người nhất trí là mọi người nên có 
quyền làm việc trong điều kiện tốt.  
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Giữ trên tay Điều 23 và đọc to:  
 

Điều 23, bạn có quyền làm việc trong điều kiện tốt.  
 
Nói: Người soạn Công ước quyền trẻ em nhất trí, nhưng thêm vào một vài điều bảo vệ nữa.  
 
Giữ tấm poster nhỏ, Quyền được bảo vệ khỏ lao động trẻ em.  
 
Hỏi: Tấm poster nhỏ nói gì – ai đó giúp cô đọc cho mọi người?  
 

Quyền được bảo vệ khỏi lao động trẻ em.  
 
Hãy trưng bày các poster ở chỗ cho học sinh dễ nhìn. 
 
Hỏi: Ai muốn đọc to Điều 32 của Công ước quyền trẻ em nói về lao động trẻ em?  
 

Điều 32, Chính phủ nên bảo vệ bạn khỏi lao động nguy hiểm cho sức khỏe hay sự phát triển 
hay tác động đến giáo dục của bạn hay có thể để người khác đối xử với bạn không công 
bằng.  
 

Hỏi: có ba loại công việc mà người trẻ không nên làm là gì?  
 
Đọc lại Điều 32 và hướng dẫn học sinh trả lời  
 
• Công việc có nguy hiểm cho sức khỏe và quá trình phát triển 
• Công việc ản trở giáo duc   
• Công việc mà mọi người đối xử bất công  
 
 Nói: Tuyên ngôn quyền con người nói rằng khi bạn làm việc, bạn nên có điều kiện tốt. Công ước 
quyền trẻ em nói bạn nên được bảo vệ khỏi những công việc nguy hiểm hay những việc cản trở bạn 
đến trường học hay công việc mà người ta đối xử bất công với bạn. 
 
Hỏi: Liệu điều đó có nghĩa là trẻ em không bao giờ làm việc trong những tình hình xấu và luôn đến 
trường học? (không.) 
 
Giải thích: Ở khắp nơi, chính phủ đều ngay lâp tức nhận thấy khi nào trẻ em không thể đến trường 
học hay làm việc ở những nơi mà chúng không nên, 
 
• Nhưng mọi người có thể giúp Chính phủ nhận biết chuyện gì đang xảy ra bằng cách chụp ảnh 

lại hay viết câu chuyện tả những vấn đề.  
 
Hoạt động: Gặp gỡ những tấm hình (3-5 phút)  
Nói: Một vài lần một bức ảnh có thể kể một câu chuyện mà không cần từ ngữ. Giờ chúng ta sẽ học 
một kĩ năng quán trọng. Chúng ta sẽ đọc một tấm hình để có thông tin. Việc này sẽ hữu ích cho các 
em trong phần đời còn lại. 
 
• Tôi sẽ đưa cho em một bức ảnh khác Em sẽ làm cùng bạn, và cố gắng khám phá câu chuyện 

sau bức ảnh mà nhiếp ảnh muốn kể cho chúng ta. Có ba bước thực hiện việc này.  
 

(Giơ dải chữ GẶP GỠ BỨC ẢNH.) 
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Nói: Bước số 1, trước hết chúng ta sẽ GẶP GỠ BỨC ẢNH.  
 

Nghĩa là—  
1. Bạn sẽ nhìn nhanh và quyết định điều đầu tiên bạn lưu ý là gì. 
2. Bạn sẽ em kĩ xem có lời bình cho ảnh không. Lời bức thường viết cuối bức ảnh.  
3. Nếu có thì lời bình là gì  

 
(Giơ dải chữ TÌM HIỂU CÁC PHẦN CỦA BỨC ẢNH.)   
 
Nói: Bước số 2, trước hết chúng ta sẽ TÌM HIỂU CÁC PHẦN CỦA BỨC ẢNH.  
 

Nghĩa là bạn nhìn kĩ vào người trong ảnh và lưu ý:  
1. Họ là AI 
2. Đồ vật mà họ đang chạm vào hay đang làm LÀ GÌ 
3. Họ đang LÀM GÌ 

 
(Giơ dải chữ NÓI Ý NGHĨA CỦA BỨC ẢNH.)  
 
Nói: Bước số 3, cuối cùng bạn sẽ cố gắng GIẢI NGHĨA CỦA BỨC ẢNH.  
 
  Điều này nghĩa là bạn sẽ tìm kiếm những gợi ý trên bức ảnh để xem liệu bạn có thể quyết 

định xem câu chuyện bức ảnh muốn gửi gắm là gì. 
 
Giải thích: Tôi có một bảng giúp chúng ta nhìn cẩn thận hơn vào bức ảnh, đặc biệt khi chúng ta cố 
hiểu hàm ý của nhiếp ảnh gia. 
 
Thực hiện hoạt động (15 phút)  
Nhanh chóng tìm cặp hay chia nhóm cho các em cùng làm việc với nhau. Nếu thừa người, thì bổ 
sung em đó vào một trong các nhóm.  
 
• NHỮNG BỨC ẢNH VÀ BẢNG: Một cậu bé làm việc ở xưởng gạch. Sẽ cần đủ bút chì và pbarn 

sao chép bức ảnh và bảng biểu cho mỗi cặp học sinh để chúng làm việc được cùng nhau.  
• Nhờ 3 em học sinh đi phát bút chì và bảng biểu và ảnh Cậu bé làm việc ở xưởng gạch.  
• Nếu bạn có hơn 20 em trong lớp, chia chúng thành nhóm 3 người thay vì 2 người. Nên bạn sẽ 

cần ít ảnh và bảng biểu hơn, chỉ đủ để mỗi nhóm 1 ảnh, 1 bảng biểu và 1 bút chì.  
 
Giải thích: Hãy chọn một người tỏng nhóm chịu trách nhiệm điền bảng biểu. Khi làm hoạt động này, 
chúng ta sẽ xem xem câu chuyện nhiếp ảnh gia muốn kể thông qua bức ảnh là gì.  
 
Nói: khi tôi đặt câu hỏi, hãy thảo luận trong nhóm, và viết câu trả lời vào bảng biểu và sau đó chia sẻ 
câu trả lời, cứ thế cứ thế. 
 
Giơ cao bản sao ảnh để cho học sinh nhìn thấy. 
 
Nói: Bước 1, Nào cùng GẶP GỠ BỨC ẢNH (chỉ vào dải chữ.) Nào cùng nhìn bức ảnh cận cảnh 
hơn và xem chúng ta có thể khám phá ra điều gì.  
 
 Đọc to câu hỏi trong bảng biểu với học sinh GẶP GỠ BỨC ẢNH.  
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Hỏi: Điều đầu tiên bạn lưu ý ở bức ảnh là gì?  
(Cho học sinh vài giây tìm và viết câu trả lời._  
 
• Bức ảnh có lời bình không, chữ viết nhỏ dưới ảnh? Có hay không?  
 

AI chụp bức ảnh? 
Cậu bé đang LÀM GÌ? 
Bức ảnh được chụp Ở ĐÂU? 
Bức ảnh chụp KHI NÀO? 

 
 

GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Cuối mỗi bước (1, 2 và 3), hãy hỏi nhóm đưa ra câu trả lời trước khi 
sang bước tiếp theo. 
 

 
Nói Bước 2, các em đã gặp gỡ bức ảnh rồi, giờ cùng NGHIÊN CỨU CÁC PHẦN CỦA BỨC ẢNH. 
(chỉ vào dải chữ.)   
 
• Ai là nhân vật chính trong bức ảnh? Viết câu trả lời xuống và sau đó xem xem còn ai trong bức 

ảnh nữa không. 
• Em nhìn thấy đồ vật gì? 
• Họat động gì – nhân vật chính trong ảnh đang làm gì? (Chắc chắn là các em không vội vàng ở 

bước này và không để gặp trở ngại.)   
 
 Nói:  Bước 3, nào cùng CẮT NGHĨA CỦA BỨC ẢNH (chỉ vào dải chữ.)  
 
• Em nghĩ bức ảnh về điều gì 
• Câu chuyện nhiếp ảnh gia cố gắng kể là gì? 
 
Hỏi: Em có nghĩ người nhiếp ảnh đã kể chuyện thành công? (Cho phép mọi câu trả lời).  
 
 (Hoạt động này không nên quá 15 phút. Để học sinh giúp nhau viết câu trả lời.  
 
 Nói: Nộp lại bảng biểu cho Jamila và bạn ý sẽ để đây cho tôi.  
 
TƯ DUY (20 - 25 phút)   
 
Nói: Tôi cần hai bạn giơ cao hai phần của Điều 32 trong Công ước quyền trẻ em cho chúng ta cùng 
xem. 
 
Nhờ bạn nào xung phong đứng hai bên giáo viên.  
 
Hỏi: Ai muốn đọc phần đầu?   
 

Điều 32, Bạn có quyền không làm việc nguy hiểm hay có hại đến sức khỏe.  
 
Hỏi: Ai muốn đọc phần hai? 
 

Điều 32 32, Bạn có quyền không làm việc nếu giờ làm việc cản trở thời gian đến trường và 
học tập của bạn.  
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Hỏi: Trong ảnh chúng ta vừa xe, bạn nghĩ việc cậu bé đang làm ảnh hưởng đến việc đến trường học 
của cậu ra sao? (Chấp nhận mọi câu trả lời.)  
 
• Còn sức khỏe thì sao? Loại công việc này nguy hiểm như thế nào? (Chấp nhận mọi câu trả lời.)  
• Còn Rupinder, khi cậu ấy còn nhỏ - em có nhớ tại sao cậu ấy không làm việc ở đồn điền cà phê 

nữa không? (Cánh hay của cậu ấy bị thương.) 
 
Nói: Tôi cần một em nữa xungh phong cầm cho tôi một biển hiệu. Đây là từ Tuyên ngôn quốc tế về 
quyền con người. Ai xung phong đọc nào? 
 
  Điều 23, Khi bạn đủ tuổi, bạn có quyền lựa chọn công việc. 
 
Nhờ một bạn đang đứng sẵn cạnh thầy cô.  
 
Nói: Nào chúng ta cùng nhau đọc. (Dẫn học sinh đọc các tờ posters.)  
 
 Chỉ cho học sinh chỗ để poster để mọi người cùng nhìn thấy.  
 
Nói: Nào cùng nói về việc đủ tuổi. (Viết từ “đủ tuổi” lên bảng.)  
 
 Hỏi: Đủ tuổi nghĩa là gì? (Đủ tuổi nghĩa là tuổi được cho là người lớn. Tức không còn là đứa trẻ nữa.) 
 
• Ai biết bao nhiêu tuổi thì thành người lớn? (Để học sinh trả lời.)  
 
Viết số 18 và 21 lên bảng (Đủ tuổi = 18 hay 21)  
 
Giải thích: Ở hầu hết các nước, đủ tuổi thường là 18. ở một số nước khác, đối với 1 số việc như 
bầu cử, đủ tuổi là 21.  
 
• Khi bạn đủ tuổi (hay người lớn), bạn có quyền lựa chọn công việc.  
 
Hỏi: Có nghĩa là bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn?  
 
• Bạn có thể là bác sĩ nếu bạn muốn ở tuổi 18? Tại sao không thể làm điều đó?  
   (Bạn vẫn cần phải đi học để trở thành bác sĩ.)   
• Tại sao Rupinder không thể thành bác sĩ khi cậu ấy 18 tuổi? (Cậu ấy không biết đọc hay viết vì 

cậu phải làm việc không đến trường học được.)  
 
Giải thích: Có thể lựa chọn làm gì không có nghĩa là bạn có thể làm mà không học cách hay không 
có sự chuẩn bị. 
 
• Đó là lý do tại sao lao động trẻ em là không đúng. Nó ngăn cản giáo dục của bạn.  
• Tại sao giáo dục lại quan trọng vậy? (Bạn có thể học đọc và viết và giúp bạn chuẩn bị cho loại 

công việc bạn muốn làm.)   
 
KẾT LUẬN 
 
Hỏi: Ai muốn xung phong giơ cao câu cuối để chúng ta cùng đọc?  
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  Lựa chọn việc làm bạn yêu thích,  
  và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong đời.  

 
Hỏi: Em nghĩ người nói câu này hàm ý gì?  
 
Chấp nhận mọi câu trả lời nhưng cố mang lại những điều sau:  
 
• Nếu chúng ta yêu thích việc chúng ta làm, nó sẽ không cảm thấy là chúng ta đang làm việc.  
• Nếu chúng ta yêu thích việc chúng ta làm, mọi việc dường như vui vẻ.  
• Công việc có thể trả nên vui vẻ.  
 
 Hỏi: Bạn có đồng tình với người nói câu này không? 
 
• Loại công việc nào em muốn làm? (cho thời gian để học sinh trả lời.)  
• Em có thể chuẩn bị gì cho công việc mà em muốn làm?  
 
Chỉ vào những tấm posters   
 
Nói: Nào cùng đọc to lần cuối.  
 
   Bạn có quyền không làm việc nếu giờ làm việc trùng lịch học ở trường hay thời gian học.  
 
  Bạn có quyền không làm việc nếu việc đó nguy hiểm và nguy hại đến sức khỏe.  
 
  Khi bạn đủ tuổi, bạn có quyền lựa chọn công việc.  
 
THỬ THÁCH  
 
Nói: Nghĩ về việc mà bạn muốn làm khi lớn lên.  
 
• Lần tới chúng ta gặp lại, hãy chuẩn bị chia sẻ với cả lớp em muốn trở thành người thế nào khi 

lớn lên hay khi đủ tuổi.  
 

• Hẹn gặp lại các em. Tôi rất háo hức muốn nghe về mẫu người tương lai các em muốn trở thành.  
 

 
   
Nhắc học sinh về thời gian buổi học tới. 
 
Thu lại những poster nhỏ và dải chữ và các câu trích dẫn sử dụng hôm nay. Giữ chúng ở 
nơi an toàn cho các buổi học sau. 
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GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN 
 
   
Tôi thấy thế nào về buổi học hôm nay? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lần tới tôi cần thay đổi gì? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Hiệu đính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách thức tất cả 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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TÀI LIỆU 

 

CÂU CHUYỆN CỦA RUPINDER 

Tên tôi là Rupinder và tôi 13 tuổi. Cha mẹ tôi làm vườn trồng cà phê.   

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng đi học được 2 năm. Nhưng khi tôi lên 8 
tuổi, cha mẹ bảo tôi rằng tôi phải ở nhà và trông em trai em gái. 

Sau đó khi tôi lên 10 tuổi, tôi bắt đầu làm việc tại vườn cà phê khi 
mùa thu hoạch. Tôi làm từ 6 giờ sang đến 10 giờ đêm.  

Một hôm khi tôi đang làm thì tôi bị đau tay. Bây giờ tôi không thể làm 
vườn được nữa.  

Cha mẹ tôi không có tiền để cho tôi ở nhà được nếu tôi không làm 
việc, vì vậy tôi đã lên thành phố. Tôi nghĩ ở đó tôi có thể tìm được 
việc làm. Nhưng tôi không biết đọc viết, do vậy khó tìm được việc. 

Điều tôi thực sự mong muốn là đến trường đi học và học trở thành 
một kĩ sư hay một thợ xây. 

 

 

(Nguồn: Farm Radio International, http://scripts.farmradio.fm/radio-resource-packs/package-
69-a-world-fit-for-children/protecting-children-from-child-labour/ )  
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NHỮNG BỨC ẢNH LAO ĐỘNG TRẺ E 

 

 

 

 

 

   
 

N
h ững đ ứ a trẻ  đang m

ài đán ở  m
ộ t m

ỏ  vàng Benin. Ả nh chụ p bở i  G
ianotti E., 2001.   ©

 ILO
 

 
 



 

 
 

 

140 

 

    
Tổ chức lao độ ng quốc t ế, viết t ắt là ILO

 quan ng ại v ề nhữ ng đ ứa trẻ  phả i làm
 việ c.  

H
ọ  cố  gắ ng bả o v ệ nh ững đ ứa tr ẻ khỏ i b ị ép làm

 vi ệc trong điề u kiện tồ i tệ hay  
nhữ ng em

 ph ải làm
 việ c m

à không đi họ c. H
ọ  có nhân viên ở  khắp nơi trên th ế  gi ớ i  

đ ể tìm
 hi ểu xem

 bao nhiêu tr ẻ đang làm
 việ c và làm

 vi ệc trong đi ều kiện th ế nào.  
 

H
àng triệ u trẻ  em

 trên thế  giới đang hang ngày làm
 vi ệc nh iều gi ờ , thường ở  

nhữ ng nơi bẩ n thỉ u và không thoải m
ái. Đôi khi công việ c vấ t vả.  

Thậ m
 chí trẻ  em

 còn bị  yêu cầu làm
 vi ệc v ất vả .  

 
N

h ữ ng đứ a trẻ  làm
 ở m

ỏ  vàng ở Benin. C
húng dung gạch hay  

đá đ ể  đ ập đá thành b ột đ ể lọc vàng có thể  có trong đó.  
Đãi bột  và n ếu có vàng thì thu lư ợ m

 lại.  
 

Bức ảnh này chụ p trong thờ i khắc ban ngày.  
Bạ n có nghĩ là chúng có th ời gian v ừa làm

 v ừa đ ế n trườ ng h ọc đượ c không?  
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Cậu bé làm xưởng gốm, Ai cập. Đã chụp bởi Crozet M. 2008. © ILO  
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Điều này nhìn có vẻ vui vẻ nhưng thực chất là một  
công việc nặng nhọc cho cậu bé. 

 
Cậu đang lấy nước để dung trong nhà máy  

nơi cậu làm việc ở Ai cập.  
 

Em có thể nhìn thấy ai đó đang giữ  
chân cậu bé để cậu  

không ngã xuống giếng?  
 

Việc này có thể nguy hiểm ra sao?  
Cậu bé có thể bị thương thế nào? 
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C
ậ u bé làm

 việc ở xư ở ng g ốm
, N

epal. Đã chụp bởi Lissac P. 1997. ©
 ILO
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Đôi khi tr ẻ em

 làm
 nh ững việ c không ai m

uốn làm
.  

C
ậ u bé này làm

 trong m
ột nhà m

áy sản xu ất bát, c ốc, chén.  
 

Không chỉ  cậ u ấy b ị  b ẩn m
à cậu ấ y còn ch ạm

 vào  
nhữ ng hoá chấ t và nh ữ ng chấ t có thể khi ến c ậu ấ y b ị  b ệnh .  

 
C
ậ u ấ y số ng ở  N

epal.  
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N
hữ ng cậ u bé châu Phi làm

 vi ệ c trên nông trườ ng. M
alaw

i, Africa, Tháng Ba   2013. ©
 ILO
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Trẻ em

 có th ể  b ị ép làm
 nhữ ng công việ c n ặng nh ọc trên nông trư ờng . 

 
N

h ữ ng cậ u bé này sống ở M
alaw

i. C
húng đang dùng  

nh ữ ng công cụ  như cuốc đ ể đảo đ ất khô hay g ốc cây.  
 

.Lưng chúng r ất m
ỏi do cúi gậ p lâu trong quá trình đào cu ốc .  

 
N

hững c ậu bé này không đi ủ ng để bảo v ệ  chân.  
N

h ững chi ế c cu ốc thì nặng và đôi khi có thể  
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Một cô gái đang giặt quần áo bằng tay, Mali. Đã chụp bởi Crozet M., 2010. © ILO  
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Những bé gái đang làm giặt quần áo bằng tay. 
Bà chủ nhà đang đứng coi chừng  

Xem có bé có làm đúng không. 
 

 
Rất nhiều trẻ nhỏ làm việc cả ngày ở nhà người khác,  

làm giúp việc dọn nhà hay nấu nước,  
đôi khi là trông trẻ hay làm việc ngoài nhà.  

 
 

Thông thường chúng làm vậy chỉ để có  
nơi để ngủ và có thức ăn và chúng được trả rất ít  

hay không được trả tiền.  
 

Đôi khi chúng bị đánh đập  
hay đối xử tàn bạo. 
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Bạn có quyền làm việc 
trong điều kiện tốt. 

 
 

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ QUYỀN CON NGƯỜI 
 

ĐIỀU 23  
 
 

 
 
 
 

   
 

Khi bạn đủ tuổi bạn có 
quyền lựa chọn công việc. 

 
 

 
TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ QUYỀN CON NGƯỜI 

 
ĐIỀU 23  

 
 

 
  
 
 
 

 
 



 

 
 

 

150 

 
   

Chính phủ nên bảo vệ bản  
khỏi những công việc  

nguy hiểm đến sức khỏe  
hay sự phát triển, 

 
 

hay ảnh hưởng đến giáo  
dục của bạn, 

 
 

hay có thể để người khác  
lợi dụng bạn. 

 
 
 

CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM 
 

ĐIỀU 32 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Bạn có quyền KHÔNG phải  
làm việc nếu thời gian làm việc 

trùng với thời gian học ở trường 
và thời gian học của bạn. 

 
CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM 

 

ĐIỀU 32  
 
 

 
 
 

 
 

Bạn có quyền KHÔNG lmaf  
việc nguy hiểm hay nguy hại  

đến sức khỏe của bạn 
  

CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM 
 

ĐIỀU 32  
 
 

 

 



 

 
 

 

152 

Các dải từ: Gặp gỡ Ảnh 
 

 
 

Gặp gỡ các bức ảnh. 
Cái gì, Ai, Khi nào, Ở đâu 

 
 
 
 
 

 

Nghiên cứu các BỘ PHẬN 
của bức ảnh. 

Ai, Cái gì 
 
 
 
 

 
 
 

CÓ LÝ  của bức ảnh. 
Câu chuyện là gì? 
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Ảnh:  Cậu bé trong xưởng gạch 
 
  

C
ậu bé làm

 việc trong m
ột xưởng gạch ở Bolivia, N

am
 M

ỹ.  Đã chụp bởi  C
rozet M

. 2010. ©
 ILO
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   KIỂM TRA ẢNH 
 

GẶP GỠ NHỮNG TẤM HÌNH 

 
Bạn nhận thấy điều gì đầu tiên? ___________________________________________________  
 
Ảnh có chú thích không?       CÓ             KHÔNG   
 
Bạn đã học được gì nhờ chú thích: 
 
     Ai đã chụp tấm ảnh? __________________________________________________________  
 
     Nó đã được lấy ở đâu? ________________________________________________________  
 
     Nó được lấy khi nào? __________________________________________________________  
 

NGHIÊN CỨU CÁC BỘ PHẬN CỦA ẢNH 

MỌI NGƯỜI 
Ai là người? 

 

 
CÁC ĐỐI TƯỢNG 

Đang được chạm vào cái gì 
hay đã qua sử dụng? 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG 
Họ đang làm gì? 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

LÀM SENSE CỦA ẢNH, nó có nghĩa là gì? 

 
Bạn nghĩ bức ảnh này nói về điều gì? ______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________  
 
Bạn nghĩ tại sao nhiếp ảnh gia muốn chụp bức ảnh này - 
anh ấy hoặc cô ấy đang cố gắng kể câu chuyện gì? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________  
 

     
    Phỏng theo tài liệu do Cục Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia Hoa Kỳ tạo ra. 
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  QUYỀN ĐƯỢC 

      

   BẢO VỆ CHỐNG  
    LAO ĐỘNG TRẺ EM 
 
           
          CRC 32 and UDHR 23 
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Chọn một công  
việc bạn yêu  
thích, và bạn  
sẽ không bao  
giờ có làm việc  
ngày trong  
ngày của bạn  
đời sống. 
 
Tác giả không xác định 
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Tuyên ngôn Quốc tế về  

Quyền con người	
	

QUYỀN ĐƯỢC HỌC TẬP 
 
Điều 26 
 
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. 
 
Cha mẹ bạn có quyền lựa chọn hình 
thức giáo dục cho con cái họ.  
 
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. 
 
 
  
 
 
 

Colega  Bài 10 
Tôi đến trường học 

	

Tôi đến  
trường học! 
 
QUYỀN ĐƯỢC 
HỌC TẬP 
 
LỨA TUỔI: 11 - 16 tuổi 

 
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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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     (#16) Quyền có GIA ĐÌNH 
Nơi thờ cúng   (#18)  Quyền thực hành TÔN GIÁO HAY TÍN NGƯỠNG 
Bưu điện     (#19)  Quyền BIỂU ĐẠT, chia sẻ ý kiến 
Bệnh viện hay phòng khám         (#3)     Quyền được CHĂM SÓC Y TẾ để bạn có thể sống sót 
Trường học   (#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.)  

 
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             TRƯỜNG và trường y  
   Xây dựng   THỰC TẬP 
   Đầu bếp 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. 
 

 
 Công     Nhu  
 việc     cầu 
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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 
 

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. 

 

  

 
Giữ bản đánh giá đầu vào và bản này để tương lai có thể dùng lại. 
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Ảnh: cậu bé làm việc ở xưởng gạch 
 
  
  

C
ậ u bé làm

 việc ở  xư ởng gạ ch  Bolivia, South Am
erica. Đã ch ụp b ởi   C

rozet 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 

 

 
Vườn cộng đồng 

 

     

 
 

Cánh 
đồng 

 
 

 
Nhà ở 

 
Nhà ở 

 
 
 
 

Câu lạc bộ của 
chúng ta 

 

 
 
 
 

Cánh đồng 

 
 
 

Nhà của Sam 
Nhà của Meena 

 
 

Sân chơi 

Trường 
học 

 
 
 
 

Cánh 
đồng 

 
 
 

Cửa hàng 
 

 
 

Công 
viên 

 
 

Phòng khám  

Nhà của Ali 

 
	
 
 
 
 
 
 
VÍ DỤ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu lạc 
bộ của 

chúng ta	

Nhà của 
Sam 

Phòng khám 

Nhà thờ 

Cửa hiệu  

Ngân hang 

Nhà 
Meena 

Nhà Ana 
home 

Trường học 

Nhà Celia 

VÍ DỤ 1 
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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.”  
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QUYỀN ĐƯỢC  

 

GIÁO DỤC.      
 
 
   

UDHR 26 & CRC 28 & 29 
	



 
	

	 172  

	
 
 
 

   
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 
 
 
 



 
	

	 174  

 
 
 

 
 
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. 
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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	
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  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 
 

 
 
Quyền có gia đình và ai đó chăm sóc bạn  
 

 
 

 
 
 
Trách nhiệm thể hiện yêu thương và chăm 
sóc người khác 
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BỘ THẺ SỐ  1 
 

      
Quyền được  

 
Quyền được hưởng nền giáo dục tốt 
 

 
 
 
 

 
Trách nhiệm phải học tập và tôn trọng giáo 
viên 
 

 
Cuộc sống và an ninh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quyền được sống và an toàn  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trách nhiệm chăm sóc bản than và không 
lãng phí 

	
 
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                        BỘ ẢNH THẺ SỐ 2 
 

      
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
   Cắt dọc đường đen. 
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    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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Cẩm nang hướng 
dẫn giáo viên 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Thông tin hướng dẫn và gợi ý giảng dạy 
Các hoạt động học tập, truyền lửa và ôn tập 

Các bài hát 
Từ vựng 

Các tài liệu 
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PHẦN I: THÔNG TIN NỀN TẢNG 
 
 
 BỐI CẢNH LỊCH SỬ 
 
 QUYỀN CON NGƯỜI 

 Quyền con người là gì?  
     Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người là gì? 

 Mục đích của quyền con người là gì?  
     Nhân phẩm là gì? 
  Bình đẳng là gì? 
 
 QUYỀN TRẺ EM 
  Những quyền của trẻ em là gì? 
  Mục đích quyền của trẻ em là gì? 
  Công ước về quyền trẻ em là gì?  
 
  GIÁO DỤC VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 

 Là gì? 
  Giáo dục quyền con người tạo sự thay đổi xã hội như thế nào?  
 
 TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC CHO TRẺ EM VỀ QUYỀN CON NGƯỜI  
 
  Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người, tóm tắt 
  Công ước về quyền trẻ em, Tóm tắt 
 
 ÂM NHẠC SỬ DỤNG TRONG CẨM NANG COLEGA  
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BỐI CẢNH LỊCH SỬ 
 
Đầu năm 1947, với sự kinh hãi từ hai cuộc chiến tranh vẫn còn nguyên vẹn trong trí 
nhớ, tổ chức Liên Hợp Quốc mới được thành lập đã cử một ủy ban - có thành viên là 
những người đàn ông, phụ nữ xuất sắc xây dựng một tài liệu đảm bảo sự đổi khác 
cho tương lai loài người. Họ mong muốn một tài liệu đưa ra được ý nghĩa của những 
quyền cơ bản và sự tự do mà tất cả chúng ta đều có quyền có, như được sống, 
được giải phóng, có thức ăn, chỗ ở, giáo dục, và bình đẳng.  
 
Ủy ban này mất gần hai năm làm việc vất vả và quyết đoán, soạn thảo ra tài liệu tên là 
Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người, bao hàm được cảm hứng và sự bảo vệ mà 
mỗi người dân trên thế giới nên có. Tài liệu được 56 ủy viên Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Paris.  
 
30 điều khoản ghi trong Tuyên ngôn bao trùm các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa, 
chính trị và dân sự. Những quyền này vừa không thể bị tước bỏ (chúng thuộc mọi 
người và không thể bị tước bỏ trong bất kì tình huống nào) và có liên quan đến nhau 
(chúng cộng hưởng và dựa trên cơ sở của nhau). Tài liệu cũng là không thể chia nhỏ 
(tất cả các quyền quan trọng như nhau góp phần công nhận đầy đủ sự nhân tính của 
một con người) và toàn cầu (áp dụng cho tất cả mọi người trên thế giới). 
 
Không có quyền nào ghi trong Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người là “kém quan 
trọng hơn" quyền nào hay “không cần thiết".  
 
Trong những năm qua, Tuyên ngôn đã đạt được vị thế trong các luật quốc tế bắt 
buộc vì hầu hết các quốc gia đã coi chính bản Tuyên ngôn là cơ sở luật. Hiện nay 
trong các hiệp ước quốc tế bắt buộc các quốc gia phải tôn trọng quyền con người. 
Các quốc gia được yêu cầu phải giáo dục quyền con người cho người dân thông qua 
hệ thống giáo dục và các tổ chức dân sự khác. Theo đó, các nhà nước có nghĩa vụ 
bảo vệ người dân khỏi sự phân biệt đối xử và khỏi sự khước từ quyền của họ.  
 
Tuy nhiên những quyền này có giá trị rất nhỏ với một người không biết mình có quyền 
đó. Ở nhiều nơi trên thế giới, các nhà nước thực sự đã bao dung cho sự loại trừ xã 
hội và đối xử bất bình đẳng nhằm nâng cao địa vị chính trị xã hội của họ hay xoa dịu 
đối thủ.  
 
COLEGA cùng chung tay với nhiều nỗ lực khác nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử ở 
tất cả các cấp. COLEGA hướng tới giáo dục cho người trẻ về một tiêu chuẩn hành vi 
họ nên có và trải nghiệm trong xã hội. 
  



 

 189 
 

QUYỀN CON NGƯỜI 

Quyền con người là gì? 
Quyền con người là những quyền cơ bản thuộc về mọi người đơn giản vì anh ấy/cô 
ấy là một con người. Chúng dựa trên nguyên tắc là mọi con người được sinh ra bình 
đẳng về nhân phẩm và quyền. Tất cả các quyền con người đều quan trọng như nhau. 
Chúng không thể chia tách, tước bỏ và có liên kết với nhau. Về luật pháp, chúng 
không thể bị chối bỏ trừ khi trong những tình huống bất thường.  
 
Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người là gì?  
Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người (viết tắt tiếng Anh là UDHR) là một tài liệu 
nền móng do Ủy ban Liên Hợp Quốc biên soạn. Được Đại hội đồng Liên hợp quốc 
thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 1948, tài liệu này đóng vai trò là một điểm tham 
chiếu chung cho toàn thế giới, và thiết lập những tiêu chuẩn chung cho thành tựu đạt 
được liên quan đến quyền con người.  
 
Mặc dù UDHR không có hiệu lực pháp lý chính thức nhưng những nguyên tắc căn 
bản  ghi trong tài liệu đã trở thành những tiêu chuẩn quốc tế trên khắp thế giới, và 
hầu hết các quốc gia đã coi tài liệu này là một văn bản luật quốc tế. Quyền con người 
đã được mã hóa trong nhiều văn bản pháp lý ở các cấp quốc tế, quốc gia, tỉnh thành. 
 
Mục đích của quyền con người là gì? 
Quyền con người là một công cụ nhằm bảo vệ con người khỏi bạo lực và lạm dụng. 
Chúng quan trọng bởi chúng bảo vệ quyền của chúng ta được sinh sống trong nhân 
phẩm của chúng ta, bao gồm quyền được sống, được tự do và được an toàn. Để 
sống trong nhân phẩm có nghĩa là chúng ta nên có những điều kiện cần thiết như một 
nơi an toàn để sống và có đủ thức ăn. Chúng ta nên có thể tham gia vào xã hội, được 
nhận sự giáo dục, được làm việc, được thực hành tôn giáo, được nói ngôn ngữ của 
mình và được sống trong hòa bình. 
 
Quyền con người thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau giữa con người. Chúng thúc đẩy 
hành động có ý thức và trách nhiệm đảm bảo sao cho quyền của người khác không 
bị xâm phạm. Ví dụ, chúng ta có quyền sống tự do không bị bất cứ hình thức phân 
biệt đối xử nào, nhưng đồng thời, cũng là trách nhiệm của chúng ta không phân biệt 
đối xử thiếu công bằng với người khác. 
 
Nhân phẩm là gì?  
Nhân phẩm là một nguyên tắc cơ bản của quyền con người, khẳng định tất cả mọi 
người xứng đáng được tôn trọng đơn giản bởi họ là con người. Bất kể tuổi tác, văn 
hóa, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, màu da, giới tính, xu hướng tình dục, ngôn ngữ, 
khả năng, địa vị xã hội, địa vị dân sự hay quan điểm chính trị, tất cả mọi cá nhân 
xứng đáng có nhân phẩm. 
 
Bình đẳng là gì?  
Bình đẳng là một nguyên tắc cơ bản khác của quyền con người. Bình đẳng khẳng 
định rằng tất cả loài người được sinh ra tự do và bình đẳng. Bình đẳng hàm ý rằng 
tất cả mọi cá nhân có quyền như nhau và xứng đáng có cùng mức độ về nhân 
phẩm và sự tôn trọng.  
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Không phân biệt đối xử là một phần không thể tách rời trong khái niệm về bình 
đẳng. Nó đảm bảo rằng không ai bị khước từ quyền của họ vì lý do như tuổi tác, 
nguồn gốc dân tộc, giới tính, tôn giáo v.v. 
 
(Hiệu đính từ Chơi công bằng! Cẩm nang giáo dục quyền con người cho trẻ em, 2008 
Equitas – Trung tâm quốc tế về giáo dục quyền con người.) 
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QUYỀN CỦA TRẺ EM 
 
Quyền của trẻ em là gì? 
 
Quyền của trẻ em là những quyền cụ thể ghi trong Công ước về quyền trẻ em (viết tắt 
tiếng Anh là CRC). Những quyền này giành cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới. 
 
Trẻ em khi nói đến những người từ 18 tuổi trở xuống nếu như luật của một nước nào 
đó không qui định độ tuổi trưởng thành nhỏ hơn 18 tuổi. 
 
Trẻ em có quyền với tất cả các quyền con người gh trong Tuyên bố quốc tế về quyền 
con người. Tuy nhiên, do là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội nên trẻ em 
cũng có những quyền để các em được bảo vệ đặc biệt. 
 
Mục đích của việc có quyền trẻ em là gì?  
Quyền của trẻ em nhằm mục đích đảm bảo mỗi em có cơ hội vươn tới tiềm năng 
của mình. Quyền của trẻ em qui định tất cả trẻ em không phân biệt (Điều 2) – nên có 
thể phát triển đầy đủ, được tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế, trưởng thành trong 
một môi trường phù hợp, được biết về quyền của mình và được tham gia tích cực 
trong xã hội. 
 
Quyền của trẻ em là một công cụ để bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực và lạm dụng.  
 
Quyền của trẻ em thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau giữa các em và được người lớn 
tôn trọng trẻ em. Tôn trọng quyền của trẻ em không chỉ đạt được khi mọi người bao 
gồm chính các em, thừa nhận rằng mọi người đều có quyền như nhau, và sau đó 
thực hành thái độ và cách ứng xử tôn trọng, hòa nhập và chấp nhận nhau. 
 
Công ước về quyền trẻ em là gì?  
Công ước về quyền trẻ em là một hiệp ước quốc tế công nhận quyền dân sự, chính 
trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của trẻ em. 
 
Những quyền này xem xét đến lứa tuổi của trẻ và “những năng lực đang phát triển” 
(những khả năng để trưởng thành). Lợi ích tốt nhất của trẻ là mối quan tâm chính. 
Công ước tái nhấn mạnh tầm quan trọng chính yếu của vai trò, quyền hạn và trách 
nhiệm của cha mẹ và gia đình.  
 
Hiệp ước này được Liên Hợp quốc thông qua ngày 20 tháng 11 năm 1989. Đến 
tháng 4 năm 2017, Công ước về quyền trẻ em là một tài liệu của Liên hợp quốc được 
thông qua nhiều nhất.  
 
Công ước yêu cầu các chính phủ trên toàn thế giới phải tôn trọng và thực hiện quyền 
trẻ em, đặc biệt thông qua pháp luật xây dựng ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, để cho trẻ 
em có thể hưởng đầy đủ quyền của mình, những nguyên tắc căn bản của Công ước 
phải được tôn trọng và thúc đẩy trong tất cả các thành phần của xã hội từ cha mẹ 
đến nhà giáo dục, đến chính các em. 
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(Hiệu đính từ Chơi công bằng! Cẩm nang giáo dục quyền con người cho trẻ em, 2008 
Equitas – Trung tâm quốc tế về giáo dục quyền con người.) 
 
Để có biết them thong tin về quyền trẻ em, xin mời hãy xem trang web của tổ chức 
UNICEF: http://www.unicef.org/crc.
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GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI 
 
“Giáo dục quyền con người là một cấu phần trung tâm trong cuộc vận động xây dựng một văn 
hóa tôn trọng quyền con người.”  Nelson Mandela 
 
Giáo dục quyền con người là gì? 
Giáo dục quyền con người là giáo dục về và cũng là cho quyền con người. Nó chính là tất cả 
hình thức học tập xây dựng kiến thức và kĩ năng, cũng như thái độ và cách ứng xử tôn trọng 
quyền con người.  
 
• Quyền con người là về giúp con người hiểu quyền con người và công nhận rằng chúng ta 

có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền của tất cả mọi người. 
 

• Nó hỗ trợ những nguyên tắc dân chủ từ nhiều góc nhìn đa dạng thông qua những thực 
hành giáo dục khác nhau. 
 

• Nó giúp phát triển kĩ năng giao tiếp và tạo tư duy phản biện cần có cho một thế giới tự do 
và an toàn. Nó cung cấp những góc nhìn lịch sự và đa văn hóa trong cuộc đấu tranh toàn 
cầu vì công bằng và nhân phẩm.  
 

• Giáo dục quyền con người khẳng định sự phụ thuộc lẫn nhau của gia đình loài người. Nó 
thúc đẩy sự hiểu biết về những lực lượng toàn cầu phức tạp gây ra sự lạm dụng cũng 
như những cách thức có thể tránh và loại bỏ hoàn toàn sự lạm dụng. 
 

 (Hiệu đính từ Cẩm nang hướng dẫn giáo dục quyền con người, Nancy Flowers. Trường ĐH 
Minnesota 2000, p. 8.) 
 
Làm thế nào để giáo dục quyền con người tạo ra sự thay đổi xã hội?  
Đối với kiến thức về quyền con người tạo sự thay đổi xã hội, giáo dục quyền con người phải 
phấn đấu phát triển những kĩ năng thực tiễn và làm việc để thúc đẩy những thái độ và cách 
ứng xử đúng đắn.  
 
Giáo dục quyền con người liên quan đến cả trái tim và khối óc bằng cách thách thức trẻ em 
và người lớn phải hỏi câu hỏi quyền con người có ý nghĩa gì đối với chính bản thân họ. Nó 
khuyến khích họ biến sự quan tâm đó thành những hành động có ý thức. 
 
“Chúng ta không chỉ phải giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên của chúng ta “để biết” và 
“để làm”, chúng ta còn phải giáo dục họ để “họ sống” và “để chung sống cùng nhau” (Delores, 
Jacques et al. Học tập: Kho báu ẩn giấu bên trong. Báo cáo gửi UNESCO của Ủy ban giáo 
dục quốc tế cho thế kỉ 21. UNESCO). 
 
Những hoạt động và bài hát trong cuốn cẩm nang này nhằm trao cho người trẻ những kĩ 
năng, kiến thức và thái độ cần thiết để đạt được một thế giới không có sự vi phạm quyền con 
người. 
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Chúng được sử dụng theo cách thức hướng dẫn có sự tham gia, tương tác, trong đó các nhà 
giáo dục về quyền con người nhận thấy đó là cách thức hiệu quả và quyền năng nhất nhằm 
đạt được mục tiêu ở cả người lớn và trẻ em.  
 
(Hiệu đính từ Chơi công bằng! Cẩm nang giáo dục quyền con người cho trẻ em, 2008 Equitas 
– Trung tâm quốc tế về giáo dục quyền con người.) 
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC TRẺ EM VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 
 
 Đó là quyền của chúng! Điều 42 trong Công ước về quyền của trẻ em qui định rằng trẻ em 
có quyền được biết về quyền của mình.  
 
Nó làm tăng sự tôn trọng của trẻ đối với quyền con người. Biết về quyền của bạn khi bạn 
vẫn còn nhỏ là bước đầu tiên và hiệu quả nhất thúc đẩy sự tôn trọng đối với quyền con người 
khi bạn trở thành người lớn.  
 
Quyền con người là những giá trị được công nhận toàn cầu. Người lớn khi làm việc với 
trẻ em liên tục phải đương đầu với nhiệm vụ là cố gắng quyết định xem hành vi nào là có thể 
chấp nhận được và hành vi nào thì không. Để ra được quyết định này thường dựa vào kinh 
nghiệm hay giá trị của bản thân. Giáo dục quyền con người cung cấp một khung rõ ràng để 
đánh giá khi nào can thiệp và can thiệp ra sao bằng cách chiếu theo những giá trị đã được 
công nhận toàn cầu xuất phát trực tiếp từ Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người. 
 
Nó củng cố những hành vi ứng xử tích cực. Giáo dục quyền con người là một trong những 
cách thức hiệu quả nhất khích lệ những hành vi ứng xử tích cực vì nó bao hàm sự phản chiếu 
kĩ càng và một sự thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của trẻ em. 
 
Nó khích lệ xây dựng sự tự tin và tích cực tham gia. Khi trẻ em nhận biết được quyền của 
mình, chúng bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của chính mình với tư cách là con người. Chúng 
bắt đầu nhận ra cách chúng sống, suy nghĩ và cảm nhận có giá trị và rằng chúng có thể tạo sự 
đóng góp tích cực vào nhóm học, gia đình, nhà trường và cộng đồng của chúng. 
 
Học về quyền khuyến khích trẻ em trở nên năng động tích cực tham gia. Chúng nhạy cảm với 
cách người khác tiếp nhận ngôn ngữ chúng nói và hành động chúng làm. Chúng nhận biết và 
cảm nhận không thoải mái khi chứng kiến sự xâm hại hay làm nhục. Chúng cảm thấy được 
khích lệ tham dự và tiếp tục ở lại trường học trong suốt năm học. Chúng nhận ra và phản đối 
những hành vi đối xử không thể chấp nhận được lên người khác. Nói tóm lại, khi trẻ trưởng 
thành thành người lớn, chúng mang theo một văn hóa tôn trọng quyền con người. 
 
Chúng khích lệ sự thấu cảm đối với người khác.  
Giáo dục quyền con người khuyến khích trẻ em suy nghĩ về cách chúng tương tác với người 
khác và cách chúng có thể thay đổi hành vi đối xử để phản ánh tốt hơn những giá trị quyền 
con người. 
 
Kết quả là chúng không chỉ nhận biết tốt hơn về tầm quan trọng của sự tôn trọng, hợp tác và 
bao trùm, mà chúng còn được trang bị tốt hơn để biến những giá trị này vào thực tiễn trong 
cuộc sống hàng ngày. 
 
(Hiệu đính từ Chơi công bằng! Cẩm nang giáo dục quyền con người cho trẻ em, 2008 Equitas 
– Trung tâm quốc tế về giáo dục quyền con người.) 
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Tóm tắt những Điều trong  
TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI  
 
1. Quyền bình đẳng 
2. Tự do khỏi sự phân biệt đối xử 
3. Quyền được sống, tự do và an ninh cá nhân  
4. Tự do khỏi sự nô lệ  
5. Tự do khỏi sự tra tấn và đối xử tệ bạc 
6. Quyền được công nhận là một thế nhân trước pháp luật 
7. Quyền bình đẳng trước pháp luật  
8. Right to remedy by competent tribunal  
9. Tự do khỏi sự bắt bớ và lưu đày  
10. Quyền được điều trần công bằng  
11. Quyền được xét vô tội cho đến khi có chứng cứ phạm tội 
12. Tự do không bị xâm hại riêng tư, gia đình, nhà và thư từ 
13. Quyền được di chuyển tự do trong nước và tới nước khác 
14. Quyền tị nạn ở các quốc gia khác khỏi sự đàn áp 
15. Quyền có quốc tịch và tự do thay đổi quốc tịch 
16. Quyền kết hôn và lập gia đình  
17. Quyền sở hữu tài sản riêng 
18. Tự do tôn giáo và tín ngưỡng  
19. Tự do trong quan điểm và thông tin  
20. Quyền tập hợp hội đồng và liên kết trong hòa bình 
21. Quyền tham chính và tự do bầu cử 
22. Quyền an ninh xã hội  
23. Quyền có công việc mong muốn và kết nạp công đoàn 
24. Quyền nghỉ ngơi và thư giãn  
25. Quyền có điều kiện sống đầy đủ  
26. Quyền được giáo dục  
27. Quyền tham gia đời sống và cộng đồng văn hóa 
28. Quyền có trật tự xã hội đảm bảo quyền con người trên toàn thế giới 
29. Trách nhiệm cộng đồng và nghĩa vụ cần có để phát triển tự do và toàn vẹn  
30. Tự do khỏi sự can thiệp mang tính cá nhân và nhà nước 
 
 
(Nguồn: Chơi công bằng! Công cụ giáo dục quyền con người, 2008 Equitas – Trung tâm quốc tế về giáo 
dục quyền con người) 
 
Xem phần về TÀI LIỆU ở cuối cẩm nang này để có bản đầy đủ và bản thân thiện cho trẻ em. 
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Tóm tắt những Điều trong 
CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM  
 
1. Định nghĩa độ tuổi trẻ em 
2. Tự do khỏi sự phân biệt đối xử 

3. Quyền đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ 
4. Trẻ có đầy đủ những quyền này 
5. Quyền có sự hướng dẫn của cha mẹ 
6. Quyền sống và phát triển 
7. Quyền có tên và đăng kí khai sinh 
8. Quyền có quốc tịch và gia đình 
9. Quyền trong trường hợp cha mẹ li thân 
10. Quyền liên hệ với gia đình 
11. Tự do khỏi sự bắt cóc 
12. Quyền có chính kiến tại tòa 
13. Quyền tự do biểu đạt 
14. Quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng  
15. Quyền tự do tập hợp hội 
16. Quyền riêng tư và uy tín 
17. Quyền tiếp cận thông tin tin cậy 
18. Trách nhiệm cha mẹ 
19. Tự do khỏi bạo lực và ruông bỏ 
20. Quyền được chăm sóc thay thế 
21. Quyền của trẻ được nhận nuôi 
22. Quyền của trẻ em tị nạn 

23. Quyền của trẻ khuyết tật 
24. Quyền chăm sóc y tế  

25. Quyền được kiểm tra tình hình định kì  
26. Quyền an ninh xã hội 
27. Quyền có điều kiện sống đầy đủ 
28. Quyền giáo dục  

29. Trách nhiệm và các tổ chức giáo dục  
30. Quyền của trẻ em dân tộc thiểu số 
31. Quyền nghỉ ngơi vui chơi 
32. Tự do khỏi lao động trẻ em 
33. Tự do khỏi lạm dụng thuốc 
34. Tự do khỏi sự xâm hại tình dục 
35. Tự do khỏi mua bán và bắt cóc 
36. Tự do khỏi các loại khai thác khác 
37. Tự do khỏi tra tấn  
38. Tự do khỏi xung đột vũ trang 
39. Quyền được phục hồi 
40. Quyền tư pháp vị thành niên 
41. Quyền các tiêu chuẩn cao hơn 
42. Quyền có kiến thức về công ước này 
43. Nghĩa vụ của các chính phủ

 
 
(Nguồn: http://unchildrights.blogspot.ch/2009/03/summary-childrens-rights-convention.html.) 
 
Xem phần về TÀI LIỆU ở cuối cẩm nang này để có bản đầy đủ và bản thân thiện cho trẻ em. 
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ÂM NHẠC TRONG CẨM NANG COLEGA 
 
Âm nhạc và hát tốt cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Ngoài việc vui vẻ, các nhà khoa học 
còn thấy rằng những trải nghiệm âm nhạc thúc đẩy sự kết nối giữa bộ não và cơ thể, 
và tăng cường khả năng học tập ở hầu hết mọi cấp độ. 
 
Trẻ em ghi nhớ một bài học hay những thông điệp tốt hơn khi các từ ngữ trong bài 
học có vần điệu. Chúng đặc biệt thích những bài hát đồng thanh có giai điệu và 
chuyển động cùng với lời bài hát vừa có ý nghĩa thực tế vừa tạo cảm xúc.  
 
Khi học về quyền con người, âm nhạc có thể là cách hữu hiệu giúp trẻ em ghi nhớ và 
suy nghĩ về những thông điệp chúng nghe được. 
 
Âm nhạc cũng có thể tạo niềm vui. Một bài hát hay thường có thể khiến ánh mắt 
chúng ta sáng bừng và truyền lửa nhiệt huyết. Thậm chí quan trọng hơn nữa là bài 
hát có thể tạo sự thấu cảm đối với người khác khi chúng ta hát về những trải nghiệm 
vui buồn. 
 
Những bài hát trong cẩm nang hướng dẫn này rất giàu hàm ý về quyền con người (ví 
dụ như Sự tử tế bắt đầu từ tôi, Nào chúng ta cùng ở đây, Tôi sẽ dắt bạn đi). Nhưng 
đó chỉ là sự bắt đầu. Mỗi nền văn hóa có những bài hát riêng, có thể dùng để giảng 
dạy về những nguyên tắc quan trọng về quyền con người. Sử dụng những bài hát có 
sự cuốn hút hay quen thuộc với trẻ.  
 
Sử dụng âm nhạc thường xuyên nếu cảm thấy có thể và thoải mái. Nó là một trong 
những công cụ tốt nhất, một cách xuất xắc và thư giãn cho trẻ em ở mọi lứa tuổi khi 
học về quyền con người. 
 
Khi chúng càng quen với quyền của chúng hơn, thì khả năng đòi hỏi phải có quyền 
đó cao hơn đồng thời phát triển khả năng thấu cảm khi chúng nhận ra quyền con 
người thuộc về mọi người. 
 
Khi trẻ lớn lên với những kĩ năng và sự cam kết trung thành với việc gìn giữ và thúc 
đẩy quyền con người, thế giới của chúng ta sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất 
cả mọi người. 
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PHẦN II: NHỮNG GỢI Ý VÀ HƯỚNG DẪN 
GIẢNG DẠY 
 
 
COLEGA CHO GIÁO VIÊN  
 
   Cách tiếp cận giáo dục của COLEGA 
 
 Những thực hành tối ưu và hướng dẫn hiệu quả 
 

Những thực hành tối ưu cho giáo viên  
 
 Những thực hành tối ưu cho “Lớp học” 
 
 Những phương pháp giảng dạy 
 
 Đánh giá và tự đánh giá 
 
 
 
Với tư cách là một người hướng dẫn, cần phải xem xét cách thức qúi vị có thể tạo 
một môi trường tôn trọng và thúc đẩy một văn hóa tôn trọng quyền con người, một 
nơi là một ví dụ sống cho những gì quí vị đang dạy học trò. Đó là điều kiện cần cho 
một trẻ nhỏ học về quyền con người. 
 
Phần này của cẩm nang được biên soạn để hỗ trợ người hướng dẫn có những 
thông tin thực tiễn khi sử dụng cẩm nang COLEGA một cách chính xác. Hơi ai khác, 
Quí vị sẽ hiểu bối cảnh của mình và học trò của mình, cũng như hoàn cảnh, nhu cầu 
của chúng. 
 
Hãy sử dụng những gì có thể từ cuốn cẩm nang này và những hướng dẫn này. Sử 
dụng theo cách nào hữu ích nhất. Quí vị có thể phải điều chỉnh và sáng tạo, điều đó 
cũng không sao!  
 
Điều quan trọng nhất phải ghi nhớ đó là khi quí vị tạo một môi trường thúc đẩy và tôn 
trọng quyền con người, những trẻ em sẽ chính là đang học về quyền con người. 
  
Không giống như kế hoạch bài giảng cho lớp học sử dụng trọng một môn chương 
trình giảng dạy chính thức, COLEGA được thiết kế để dễ dàng thích nghi trong môi 
trường dạy học không chính thức nơi trẻ có thể học về quyền con người. 
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CÁCH TIẾP CẬN GIÁO DỤC CỦA COLEGA 
 
COLEGA sử dụng mô hình học tập chuyển hóa có sự tham gia để dạy cho trẻ về 
quyền con người. 
 
Những bài học này được thiết kế để tạo một sự nhận biết trong trẻ về những giá trị 
quyền con người và những ý tưởng dựa trên trải nghiệm riêng của chúng cũng như 
sự phản ánh tư duy. Sau đó, những em nhỏ sẽ được thử thách để tìm cách lồng 
ghép những giá trị quyền con người đó vào chính cuộc sống của mình. 
 
• Trải nghiệm quyền con người thông qua những hoạt động hay câu chuyện bài 

học 
• Tư duy về quyền thông qua hoạt động thảo luận 
• Hành động hay phản ánh những hành vi hay sự thay đổi về quyền con người.  
 
(Điều chỉnh từ Chơi công bằng! Công cụ giáo dục quyền con người cho trẻ em, 2008 
Equitas – Trung tâm quốc tế về giáo dục quyền con người, Reference 07.) 
 
NHỮNG THỰC HÀNH TỐI ƯU VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN HIỆU QUẢ 
 
“Những thực hành tối ưu” dạy những chiến lược và phương pháp đã qua nghiên 
cứu kĩ lưỡng và đã được dùng để giúp giáo viên trở nên hiệu quả hơn trong công tác 
giảng dạy của mình. 
 
Tất cả chúng ta đang học theo những cách khác nhau. Phần này đưa cho giáo viên 
những cách tiếp cận và kĩ thuật khác nhau đem lại những kết quả tốt, khi trẻ tiếp thu 
được nội dung cần dạy 
 
(Nguồn: Tài liệu hệ thống đánh giá kết quả, JPAS, Version 5.0, 2008, Trường quận 
Jordan Utah, USA.)  
 
Vai trò của giáo viên/người hướng dẫn là gì? “Người hướng dẫn” (hay giáo viên) 
thường được dùng để ám chỉ một người lớn hay thanh niên – người làm việc với trẻ 
nhỏ ở các lớp học chính qui hay phi chính qui hay bất kì môi trường học tập nào 
khác. Các tổ chức khác nhau sử dụng các cụm từ khác nhau như người tư vấn, 
người hướng dẫn, chủ nhiệm lớp hay giáo viên để thể hiện vai trò này. Vì lý do làm rõ, 
“người hướng dẫn” được lựa chọn bởi nó được hiểu rộng rãi và thường được sử 
dụng trong bối cảnh này. 
 
• Người hướng dẫn theo sát và hướng dẫn trẻ em trong việc học của chúng. 
 
• Người hướng dẫn là những hình mẫu. Họ là một ví dụ cho trẻ em, lồng ghép 

những giá trị quyền con người vào trong cách hành xử và thái độ của mình, trong 
khi không ngừng nhận thức về tầm ảnh hưởng họ tạo ra lên những em nhỏ. 
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• Những người hướng dẫn tạo một môi trường tích cực phục vụ học tập. Có lẽ 

đây là vai trò quan trọng nhất của người hướng dẫn. 
 
• Những trách nhiệm chính: tổ chức trò chơi, khích lệ sự tham gia, hướng dẫn 

thảo luận, và cho trẻ cơ hội tư duy phản biện về các hành xử của chính mình. 
 
(Điều chỉnh từ Chơi công bằng! Công cụ giáo dục quyền con người cho trẻ em, 2008 Equitas 
– Trung tâm quốc tế về giáo dục quyền con người, Reference 07.) 
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NHỮNG THỰC HÀNH TỐI ƯU CHO NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
 
Vào đầu buổi học, hãy ôn tập và tóm tắt những ý tưởng hay kĩ năng từ bài 
trước. Ôn tập giúp người hướng dẫn quyết định liệu trẻ đã có kiến thức hay kĩ năng 
cho bài học hôm nay chưa. Khi quí vị thấy chúng ghi nhớ hay biết được bao nhiêu để 
làm cơ sở điều chỉnh bài học hay hoạt động của buổi học hôm nay. 
 
Cung cấp cho trẻ tóm tắt tài liệu mới để chúng biết hôm nay mong đợi học 
được gì. Hãy bắt đầu với một tóm tắt ngắn gọn bao gồm những nguyên tắc chung, 
vắn tắt hay những câu hỏi ghi trong kế hoạch học tập. 
 
Dùng những bài phát biểu có nhiệt huyết và sức truyền lủa hay sự hứng thú rõ 
ràng vào chủ đề. Khi người hướng dẫn thể hiện nhiệt huyết, sẽ thu hút sự tập trung 
của trẻ và phát triển sự nhiệt huyết trong chính bản thân trẻ. Cuối cùng thì khả năng 
cao chúng sẽ lồng ghép những hành xử tích cực. 
 
Hãy dùng những câu hỏi đòi hỏi trẻ phải nhận ra hay gợi nhớ lại những thông tin 
như sự thật, khái niệm, tên, chi tiết v.v. Người hướng dẫn hỏi những câu hỏi thực 
tế bao nhiêu thì trẻ càng dễ ghi nhớ bấy nhiêu. Hãy sử dụng những câu hỏi mở đòi 
hỏi câu trả lời không chỉ là có hay không mà còn lôi kéo sự tham gia và hứng thú suy 
nghĩ cho trẻ. 
 
Hãy khích lệ những em nhỏ có cảm giác khiên cưỡng. Người hướng dẫn hiệu 
quả là những người có thể quan tâm được những em nhỏ không giơ tay để xem 
chúng có nắm được bài không và nhẹ nhàng khích lệ chúng tham gia vào hoạt động 
trên lớp. 
 
Cho phép khoảng thời gian chờ đợi sau khi đặt câu hỏi. Sau khi đưa câu hỏi, hãy 
chờ ít nhất 5 giây cho các em chuẩn bị câu trả lời trước khi gọi các em trả lời. 
 
Áp dụng học tập dựa trên trải nghiệm cá nhân của trẻ, đời sống tương lai hay 
tình hình công việc tiềm năng.  
 
Nắm được hoàn cảnh của trẻ đóng một vai trò quan trọng trong mọi loại hình học tập; 
những điều trẻ đã biết tác động đến điều và mức độ trẻ sẽ học được trong tương lai. 
 
Củng cố hành xử mong muốn. Những phần thưởng nhỏ, thường xuyên hiệu quả 
hơn những phần thưởng lớn và không thường xuyên. Khen ngợi là một phần 
thưởng có sức mạnh đặc biệt, nếu nói ra một cách tự nhiên cho trẻ khi chúng đạt 
được điều gì đó. 
 
“Cảm ơn Bao rất nhiều vì đã chia sẻ ý kiến của em.”  
“Cô/thầy rất thích cách Asha đứng vào hàng một cách nhanh chóng.”  
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“Nhóm này đã theo sự hướng dẫn của cô/thầy một cách chính xác” hiệu quả hơn là 
chỉ vào một nhóm làm sai. 
 
Kết thúc đúng đắn. Cuối buổi học quan trọng là phải cho trẻ cơ hội tổng kết lại 
những điều các em đã học được cho chính mình và cho tập thể. Cách quí vị thực 
hiện điều này phụ thuộc vào mục tiêu và tâm trạng của lớp. Hãy xem them phần 
Những phương pháp giảng dạy, “Những cái kết,” trang 201 để có thêm sự gợi ý. 
 
Hãy lưu giữ! Một người hướng dẫn tốt học hỏi từ chính kinh nghiệm của mình. Cẩm 
nang hướng dẫn này bao gồm một trang nhật kí gọi là “Ghi chép của người hướng 
dẫn” ở cuối mỗi bài học trong đó có câu hỏi giành cho chính quí vị. Hãy dùng bảng 
này! Ngắn gọn ghi lại chuyện gì diễn ra tại buổi học hôm nay bao gồm những thay đổi 
hay điều chỉnh mà quí vị đã làm, những ý tưởng mới, những thành công và khó khăn 
cụ thể. Câu trả lời cho những câu hỏi này giúp quí vị nhận ra mình làm tốt như thế 
nào và tương lai có cần thay đổi hay điều chỉnh nào không. 
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NHỮNG THỰC HÀNH TỐI ƯU CHO “LỚP HỌC”  
 
Tạo một môi trường học tập tích cực. Một trong những cấu phần chính trong việc 
tạo một lớp học tích cực là tạo ra một môi trường ấm áp và hỗ trợ trong đó học sinh 
cảm thấy an toàn và sẵn sàng tham gia.  
 
Một môi trường tiêu cực như đánh nhau hay từ ngữ gay gắt hay đe dọa và lời bình 
luận không thiện cảm và thái độ tiêu cực, sẽ làm nhụt chí sự tham gia và cản trở việc 
học tập của học sinh. 
 
Sử dụng 3 hay 4 lời khen cho mọi lời tiêu cực để trẻ nghe được sự khích lệ tích cực 
trong hầu hết khoảng thời gian học trên lớp. 
 
“Ali, tôi thích cách em giơ tay phát biểu.” 
 
“Oh, hãy nhìn xem! Marta đang ngồi yên lặng.” 
 
“Tôi thích cách Thomas làm theo yêu cầu của cô.thầy” 
 
 “Cảm ơn em Sofia, vì đã khẩn trương lấy bút và vở ra.” 
 
Trẻ em sẽ tin điều quí vị bảo chúng đơn giản vì bạn là người hướng dẫn. Hữu ích khi 
nói những điều như, “đây sẽ là thời gian tốt nhất của các em!” bởi vì chúng sẽ rời lớp 
và nói với người khác đây sẽ là thời gian tốt nhất của họ chỉ bởi vì bạn nói điều đó 
với chúng.  
 
Nội qui lớp học và hệ quả. Quan trọng là phải tạo nội qui lớp học và hệ quả, và phải 
nhất quát, tử tế và kiên nhẫn khi thực thi chúng. 
 
Hãy NGHIÊM KHẮC nhưng DỄ CHỊU. Có thể phải nghiêm khắc, hay nói cách khác là 
phải nhất quát khi yêu cầu các em tuân theo điều quí vị yêu cầu nhưng không hẹp 
hòi. Hãy lấy điều này làm khẩu hiệu của quí vị và hãy MỈM CƯỜI!  
 
Hãy làm một danh sách với trẻ khi hành xử trong một nhóm. Hãy dán những nội qui 
đó và giành thời gian thảo luận chúng với các em học sinh để tất cả các em đều biết 
và tán thành.  
 
Hãy đáp lại cách hành xử một cách nhất quát. Hãy nhận ra và dừng ngay những 
hành xử thiếu nguyên tắc. Không cho phép nói chuyện, làm ồn hay ngắt quãng 
trong quá trình giảng của người hướng dẫn.  
 
Khi người hướng dẫn và trẻ cùng thiết lập những nội qui công bằng và thực thi 
chúng một cách nhất quán, những ai phá vỡ nội qui có thể sẽ cảm thấy không vui với 
chính mình.  
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Nếu trẻ có thể phụ thuộc vào những điều người hướng dẫn nói, chúng sẽ ít khi đi 
kiểm chứng và nhiều khả năng có thể chấp nhận chịu trách nhiệm với cách hành xử 
của mình.  
 
Đánh giá và điều chỉnh những hoạt động dạy học. Khi cần, hãy điều chỉnh bài học 
và hoạt động dựa trên nhu cầu và sự tham gia của trẻ, hãy nghĩ về cách thức để cải 
thiện sự giảng dạy. 
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NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 
 
Có vô kể những kĩ thuật giảng dạy, và không thể sử dụng tất cả chúng nhưng sự da 
dạng sẽ tạo sự thú vị. Những bài học và hoạt động trình bày trong cẩm nang 
COLEGA sử dụng rất nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau. Cần thảo luận cách 
sử dụng chúng sao cho phù hợp nhất với những điều về quyền con người và quí vị 
nghĩ cách sao cho thúc đẩy học sinh hiểu về những mục tiêu được giảng dạy. 
 
Quan trọng là luôn phải đưa ra những gợi ý rõ ràng về hoạt động và kết quả mong 
đợi. 
 
Hầu hết những gợi ý và thông tin trong phần này được điều chỉnh từ hai tài liệu: 
 
1. Cẩm nang quyền con người, Sách chủ đề 4, Nancy Flowers. Minneapolis Trung 

tâm nguồn liệu quyền con người, 2000.   
2. Siniko, Hướng tới một văn hoá tôn trọng quyền con người, Amnesty International 

1998. 
 
Giao nhiệm vụ và lập nhóm  
Có thể chia các em ra làm các nhóm nhỏ gồm 2, 3 hay 4 em để cùng nhau trao đổi 
chia sẻ ý kiến và học cách làm việc cùng nhau trong các trò chơi và hoạt động. Có 
nhiều cách đảm bảo để đảo thành viên trong nhóm, và không ai có cảm giác mình là 
người cuối cùng được lựa chọn vào nhóm. 
 
• Để các em đếm đến 3 hay 4. Tất cả em mang số 1 vào 1 nhóm, em mang số 2 vào 

một nhóm, cứ thế v.v. 
 
• Chỉ định mỗi em là một loại hoa quả: táo, cam, chuối hay chanh. Các em là táo 

vào 1 nhóm, các em là chanh vào 1 nhóm, cứ thế v.v. Hay quí vị có thể thay bằng 
con vật.  

 
• Khi trẻ đến lớp, đưa cho mỗi em một tờ giấy nhỏ màu vàng hay xanh. Vào lúc 

thích hợp, chia các em màu vàng một nhóm, các em màu xanh một nhóm.  
 
Hoạt động động não 
Hoạt động động não là một cách để tạo ra nhiều ý tưởng một cách nhanh chóng. Có 
thể sử dụng hoạt động này để giải quyết một vấn đề cụ thể hay trả lời một câu hỏi. 
Để giới thiệu một chủ đề mới, hãy đặt câu hỏi, như “làm sao để chúng ta có thể cải 
thiện cộng đồng của chúng ta?” Hãy hỏi cả nhóm chia sẻ bất cứ điều gì họ nghĩ về 
chủ đề này. 
 
Phân công một người ghi chép ghi lại những ý tưởng lên bảng hay tờ giấy to. Hãy 
viết tất cả gợi ý và dừng lại khi hết ý kiến.  
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Sau khi làm hoạt động này, học sinh có thể xếp thứ tự ưu tiên các ý tưởng nhằm tập 
trung vào thảo luận (Flowers, p. 60.) 
 
“Mục thảo luận tự do” 
“Mục thảo luận tự do” là khi trẻ có cơ hội được nói tự do trong một nhóm nhỏ gồm 2, 
3, đến 5 bạn. Chúng được hướng dẫn thảo luận một vấn đề nan giải mà người 
hướng dẫn đặt ra. Một bạn trong nhóm làm “báo cáo viên” để ghi lại những gì thảo 
luận hay quyết định để sau đó nhóm báo cáo lại chia sẻ ý kiến với các nhóm còn lại. 
 (Flowers, p. 63.) 
 
Chiến lược này là một quãng nghỉ ngắn nhưng quan trọng vì học sinh phản ánh về 
những vấn đề được nêu ra trong thảo luận của lớp. Dùng phần này để tăng cường 
hiểu biết của trẻ với bài học. Đây là một cách hiệu quả để thay đổi tốc độ và giữ 
được sự tập trung chú ý của trẻ.  
  
Nghiên cứu điển hình  
Một nghiên cứu điển hình là một nghiên cứu sâu về một tình huống cụ thể nào đó. 
Những nghiên cứu điển hình đưa ra những ví dụ về tình huống thật hay giả định cho 
trẻ thảo luận và xem xét. Thường những nghiên cứu này dưới dạng văn bản nhưng 
cũng có thể là những đoạn trích video hay audio ngắn, và những người hướng dẫn 
có thể lien hệ tình huống từ một nước khác, không nhất thiết chỉ trong nước mình.  
 
Hãy cho phép có thời gian tự đọc và thảo luận cho nghiên cứu điển hình, có thể tự 
làm hay theo cặp hay theo nhóm nhỏ. Hãy liệt kê những câu hỏi/vấn đề mà người 
hướng dẫn muốn các em thảo luận. Rồi cùng rà soát với các em về các phản hồi và 
rút ra những điểm cần học. (Flowers, p. 60.) 
 
Kết thúc lớp 
Cách quí vị kết thúc lớp học phụ thuộc vào mục tiêu và không khí của lớp. Điều quan 
trọng là phải kết thúc lớp đúng khí thế để các em ra về vẫn ghi nhớ được những điều 
đã học và cảm giác về lớp học. Đây là một cấu phần quan trọng trong việc giảng dạy 
của quí vị. 
 
• Trò chơi truyền bóng 

Cho các em đứng thành một hình tròn hay hai đường thẳng cắt nhau, không quá 
xa nhau. Chúng truyền một quả bóng từ người này qua người kia, sao cho truyền 
cho người chưa được nhận. Mỗi người nhận được bóng nói lên 1 điều bạn đã 
học được hay có thể ghi nhớ được từ bài học hôm nay. Cứ tiếp tục cho đến khi 
ai cũng có lượt. 

 
• Tóm tắt nhóm  

Hãy hỏi một câu mang ý tóm tắt, như là “hôm nay em nghe thấy điểm nhấn nào 
mà em đặc biệt nhớ?” hay “ý gì các em có thể mang về nhà dùng trong gia đình 
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mình?” hay là “có ai có câu hỏi gì cho cô/thầy không?” Hãy để từng em đều có 
lượt trả lời.  (Flowers, p. 82.) 

 
Thảo luận nhóm 
• Thảo luận nhóm nhỏ 

Chia lớp thành cặp hay các nhóm nhỏ để các em có cơ hội tích cực tham gia thảo 
luận. Nhóm nhỏ có thể nhanh chóng đưa ra được nhiều ý kiến. Người hướng dẫn 
đặt một câu hỏi, ví dụ là “việc truyền thông tin sai về người khác có phải là việc 
làm đúng đắn không?” Hãy giải thích bài tập một cách cặn kẽ. Xếp trẻ ngồi sao 
cho nhìn thấy nhau và cho chúng biết giới hạn thời hoàn thành bài tập thảo luận. 
Có thể có một người chủ tọa và ai đó ghi chép trong mỗi nhóm. (Flowers, p. 63.) 

 
Sau khi hết thời gian thảo luận, hãy cho mỗi nhóm báo cáo lại ý kiến của nhóm 
mình trước lớp bằng cách tóm tắt lại phần thảo luận, trình bày quyết định của 
nhóm và liệt kê những ý kiến. 

 
• Thảo luận toàn thể 

Nhằm có một cuộc thảo luận mới, quan trọng là có một không khí tin tưởng và 
tôn trọng nhau trong nhóm. Một cách để giúp tạo một môi trường “an toàn” là để 
cho nhóm xây dựng “qui tắc thảo luận.”. Tốt nhất xây dựng qui tắc này từ đầu 
khóa học cùng lúc xây dựng tiêu chuẩn về hành xử trong lớp. 

 
Thảo luận là một cách tốt cho người hướng dẫn và trẻ cùng khám phá thái độ của 
học sinh hướng tới những giá trị quyền con người. Những phiên thảo luận tạo cơ 
hội thực hành lắng nghe, lần lượt phát biểu và có những kĩ năng làm việc nhóm 
cần có để tôn trọng những quyền của người khác. Lý tưởng là cho các em ngồi 
thành vòng tròn và bán nguyệt để các em nhìn thấy nhau được. (Flowers, p. 63.) 

 
Phỏng vấn 
Phỏng vấn là cách tốt để tập trung cộng đồng lớn vào các nhóm thanh thiếu niên này. 
Những người được phỏng vấn có thể kết nối học tập với cuộc sống thực và cũng 
giúp trẻ cải thiện kĩ năng tiếp xúc với nhiều người khác nhau và những ý kiến khác 
nhau. 
 
Ví dụ, nếu nhóm đang học về quyền của trẻ em, cha mẹ và ông bà sẽ là một nguồn 
thông tin quan trọng về cuộc sống của trẻ em đã thay đổi ra sao trong những năm 
qua. (Flowers, p. 68.) 
 
Truyền thông 
• Phim hoạt hình và truyện tranh  

Phim hoạt hình và truyện tranh có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ lên thế hệ trẻ không 
chỉ mang tính giải trí mà còn tán đồng những khuôn mẫu và định kiến. Hãy thảo 
luận với cả lớp về những điểm này. 
 
Hãy cắt những đoạn phim hoạt hình và truyện tranh từ báo, tạp chí, sách truyện 
tranh và góc quảng cáo, nội dung có liên quan đến nội dung thảo luận trên lớp. 
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Hãy hỏi câu hỏi về truyện tranh đó, như là: “Thông điệp là gì? Hình ảnh trong đó 
có hiệu quả không? Phản ứng cảm xúc đầu tiên của em là gì? Nó có bao hàm 
khuôn mẫu hay định kiến với nhóm cụ thể nào không? Nó có gây cười hay hài 
hước không? (Siniko, p. 33.) 

 
• Tranh ảnh  

Tất cả chúng ta đều hiểu sự việc theo nhiều cách khác nhau và có thể có hiệu 
quả nếu cho các em thấy cách chúng ta nhìn nhận mọi việc khác nhau ra sao.  
 
Đưa cho mỗi cặp học sinh một bức ảnh liên quan đến chủ đề đang thảo luận. Mỗi 
cặp có một bức ảnh khác nhau. Cho mỗi cặp 5 phút để viết 4 câu hỏi quan trọng 
nhất mà chúng thắc mắc về bức ảnh. Yêu cầu mỗi cặp cho cặp khác xem bức 
ảnh và câu hỏi của cặp mình và cho chúng tầm 10 phút để cùng nhau tìm ra giải 
đáp cho những câu hỏi đó. 
 
Hãy yêu cầu tất cả các em cùng nhìn vào tất cả các bức ảnh, cùng câu hỏi và câu 
trả lời và tiếp tục bình luận khi cần.  (Flowers, p. 68.) 

 
• Phim tài liệu và video 

Hãy xem trước tất cả các tài liệu để quyết định tính phù hợp cho từng nhóm. 
Những đoạn video ngắn về những vấn đề quyền con người có hiệu quả hơn 
những video dài, và thời gian còn lại nhiều hơn cho nhóm thảo luận với nhau. 

 
Các em nên phân tích thông tin truyền thông cho những nội dung ý nghĩa. Chúng 
có thể viết phần hiểu của mình về video đó hay sử dụng chúng là cơ sở cho thảo 
luận nhóm của mình. (Flowers, p. 66.) 

 
Khách mời 
Quí vị có thể muốn mời hai hay ba khách mời bên ngoài vào chia sẻ những quan 
điểm khác nhau về một chủ đề nào đó. Cũng luôn luôn thú vị nếu có một chuyên gia 
từ một ngành nghề cụ thể đến và nói chuyện về công việc của họ. 

  
Thảo luận với lớp về diễn giả mà quí vị mời tới và chủ đề sẽ thảo luận để học sinh có 
sự chuẩn bị những câu hỏi phù hợp. Hãy cho các em biết ngắn gọn về vị khách mời 
đó. 
 
Sau bài trình bày của khách mời khi quí vị còn lại với học sinh, hãy hỏi cả lớp xem 
chúng có thấy thú vị không. Đảm bảo chắc chắn ôn lại những vấn đề được nói tới 
trong bài trình bày. (Flowers, p. 68.) 
 
Trờ chơi đóng vai 
Một trò chơi đóng vai là một vở kịch ngắn do các em đóng. Hầu hết là vở kịch tự tạo 
dù học sinh có thể dựa vào trải nghiệm cuộc sống riêng khi dựng kịch. Người hướng 
dẫn xác định vấn đề, ví dụ: “quyền với tài sản.” Hai hay nhiều hơn các bạn ở lớp có 
thể đóng vai ai đó lấy tài sản của người khác. Hai bạn khác có thể đại diện cho người 
bị mất tài sản do sự phân biệt tôn giáo hay sắc tộc. 
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• Trong suốt quá trình chơi, có thể sẽ hữu ích nếu dừng lại chút và hỏi mọi người 
xem có hiểu chuyện gì đang diễn ra và tình huống này được xử lý ra sao cho tất 
cả các bên liên quan.  
 

• Sau vở kịch, điều quan trọng là các thành viên nói chuyện về chuyện gì đã diễn ra 
và thảo luận cách hợp lý giải quyết tình huống. (Flowers, p. 63.) 

 
Những bài hát và những câu chuyện 
Ở nhiều xã hội, những bài hát và câu chuyện là phương pháp để bảo tồn và truyền lại 
những giá trị xã hội. Chúng được sử dụng để truyền tải những thực tế xã hội, văn 
hóa, lịch sử đa dạng và nhiều trong số đó bao hàm những giá trị và khái niệm 
quyền con người. 
 
• Để khám phá một chủ đề quí vị đã lựa chọn, quí vị có thể yêu cầu nhóm đi tìm các 

bài hát và câu chuyện của nước mình mà các em đã nghe qua trong đó giúp 
truyền tải ý nghĩa về quyền con người mà các em đang học.  

 
• Quí vị có thể phân các nhóm nhỏ làm các vấn đề khác nhau. Cho các em thời 

gian hỏi cha mẹ, ông bà và những người khác trong cộng đồng để biết về các câu 
chuyện và bài hát. Để cho các em thu thập và nộp lại lời chuyện hay nhạc, và cho 
chúng đủ thời gian để trình bày trước cả lớp hay dạy cho mọi người một bài hát 
mới. 

 
• Hãy tổ chức một buổi thảo luận so sánh những điểm mà bài hát hay câu chuyện 

nói tới, và nó liên hệ ra sao với thực tế thế giới ngày nay (Siniko, p. 29.) 
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ĐÁNH GIÁ VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ 
 
Một người hướng dẫn tốt là người học từ chính kinh nghiệm giảng dạy của mình. Một 
trong những cách mà thầy hay cô làm là viết nhật kí giảng dạy. Quí vị sẽ thấy ở cuối 
mỗi bài học có thêm 1 tờ ghi “Ghi chép của người hướng dẫn/ giáo viên” – trang này 
giúp quí vị phản ánh và ghi lại những việc quí vị làm. Vào cuối mỗi bài học xin hãy 
viết ngắn gọn về trải nghiệm hôm đó của quí vị. 
 
Phiếu ghi chép của người hướng dẫn  
Trang này ghi một vài câu hỏi gợi ý giúp quí vị phản chiếu chính mình (1) thông qua 
mắt của chính mình (2) thông qua mắt của học sinh của mình, và (3) thông qua mắt 
của đồng nghiệp của mình. 
 
 
1. Tôi cảm thấy thế nào về những gì diễn ra trong buổi học hôm nay?  
 

Hay nói cách khác, điều gì đã diễn ra tốt đẹp?  
Tại sao nó lại diễn ra tốt đẹp? 
Tôi đang cố gắng làm gì? 
Sao tôi biết là điều đó đã diễn ra tốt đẹp? 

 
2. Lần sau tôi sẽ hay nên làm gì đó thay đổi?  
 
Tự đánh giá 
Hãy hỏi chính mình: 
 
1. Các hoạt động khích lệ học sinh học tập tích cực như thế nào?  
2. Có cách nào khác để giúp học sinh học những Điều ghi trong Tuyên ngôn quốc tế 

không? 
3. Tôi có thể làm gì để cảm thấy dễ chịu và tự tin khi thảo luận những vấn đề gây 

tranh cãi? 
4. Những thực hành tốt nào tôi có thể sử dụng để đánh giá việc học của học sinh?  
 
Đánh giá học sinh 
Cuối mỗi khóa học, hãy hỏi học sinh 
 
1. Em hiểu Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người là gì? 
2. Em biết quyền của em là gì? 
3. Em sẽ làm gì để cho mọi người thấy là em quan tâm họ?  
4. Em sẽ làm điều đó như thế nào? 
 
(Điều chỉnh từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed. Làm sao để tất cả các giáo viên có thể hỗ trợ 
giáo dục quyền con người và công dân: Khung phát triển năng lực. Hội đồng châu Âu, tháng 
3, 2009, p. 61.) 
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PHẦN III: CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP, TRUYỀN 
LỬA VÀ ÔN TẬP  
 
 
Hầu hết những hoạt động sau được trích và điều chỉnh từ hai tài liệu: 
 
1. Chương trình tị nạn thanh niên, Canadian Orientation Abroad (YRC), 

Tổ chức di dân thế giới, Switzerland, 2013. 
2. Chơi công bằng! Bộ công cụ giáo dục quyền con người cho trẻ em (PIF)  

Equitas – Trung tâm giáo dục quyền con người quốc tế, Canada, 2008. 
 
CÁC HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN  
 
Xin hãy nói cho tôi 
Mọi người đi quanh phòng theo các hướng khác nhau, và nói “Xin chào” khi chạm 
nhau. Khi người hướng dẫn vỗ tay ra hiệu mọi người dừng lại, thì dừng lại và quay 
sang người gần nhất và hỏi người đó những câu hỏi để làm quen và hiểu hơn về 
người kia. Thường bắt đầu với cụm từ, “xin hãy nói cho tôi….” 
 
Khi xong câu hỏi và trả lời đầu tiên, người hướng dẫn vỗ tay ra tín hiệu cho các em 
tiếp tục bước đi, và nói với mọi người, “xin chào”. Khi người hướng dẫn vỗ tay lần 
nữa, thì các em lại dừng lại và hỏi câu hỏi làm quen với người bên cạnh. Và cứ thế 
cho đến khi người hướng dẫn quyết định dừng hoạt động.  (YRC, p. 115.) 
 
Tôi biết bạn 
Hãy tìm em nào đó đã biết nhau trong lớp bằng cách là gọi một em học sinh lên trước 
lớp, nói tên của mình và để các em khác giơ tay nếu các em biết bạn đang đứng trên 
lớp đó. Các em có thể nói một điều gì đó tốt đẹp mà mình biết về người đó. 
 
Hàng xóm của bạn là ai?  
Hãy chia các em thành từng cặp và mỗi cặp các em tự phỏng vấn nhau bằng cách 
đặt các câu hỏi cho nhau nhằm tìm ra 5 điều/thứ mà mình không biết về người kia 
trước khi chơi trò chơi. Các em làm hoạt động này rất nhanh vì các em có khoảng 2-
3 phút để phỏng vấn nhau. 
 
Sau 5-6 phút, mời các em trở lại và lần lượt giới thiệu về “người hàng xóm” của mình 
cho cả lớp nghe. (YRC p. 116.) 
 
Trò chơi truyền bóng 
Cùng đứng thành vòng tròn. Giải thích là các em sẽ nói tên của mình và sau đó truyền 
quả bóng cho người khác. Người đó bắt được bóng, bước 1 bước về phía trước và 
nói tên của mình một cách to, rõ ràng, và sau đó nói tên của BẠN (hay nói cách khác 
là tên người đã truyền quả bóng cho mình). Sau đó bạn lại truyền quả bóng cho 
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người tiếp theo, người đó đón được bóng, bước lên phía trước, nói tên của mình và 
tên người vừa truyền bóng cho mình.  
 
Cứ truyền bóng qua lại như vậy cho hết vòng tròn đến khi tất cả đều đã giới thiệu tên 
của mình xong. (YRC, p. 112.) 
 
Rất vui được biết bạn  
Cho học sinh đứng vào giữa phòng. Gọi to, “tất cả các bạn mặc đồ có màu đen đứng 
với nhau. Tất cả các bạn mặc áo màu xanh đứng với nhau”. v.v. Sau đó học sinh 
trong mỗi nhóm tự giới thiệu với nhau trong nhóm. Tiếp tục trò chơi, gọi tên các 
nhóm khác.  
 
Giờ thử ghép nhóm không dựa vào hình thức, các học sinh cần nói với nhau xem 
mình thuộc nhóm nào, ví dụ, “tất cả học sinh 8 tuổi vào 1 nhóm,”, “tất cả các em sinh 
cùng tháng vào 1 nhóm,” hay “những ai mặc áo màu vàng ở nhà.”  
 
Các em cũng có thể dùng cảm xúc của mình: Những ai sợ bay máy bay, những ai 
thích trời mưa, những ai ghét nhện, những ai thích hát v.v.  (YRC, p. 128.) 
 
HOẠT ĐỘNG TRUYỀN LỬA 
 
Hoạt động truyền lửa là những hoạt động rất ngắn giúp nâng cao tinh thần nhóm và 
tạo sự đoàn kết. Dùng những hoạt động này bất kì lúc nào quí vị cảm thấy sự hứng 
thú của học sinh giảm bớt, và quí vị cần có một khoảng nghỉ giải lao nhanh để tái 
thiết lập năng lượng và sự chú ý. Hãy cẩn trọng không thay thế chúng cho những 
hoạt động học tập. 
 
Cùng với những hoạt động sau, quí vị có thể dùng những trò chơi ngắn mà trẻ đã 
biết như những bài hát có chuyển động (“Đầu, vai, gối và ngón chân”). Bạn cũng có 
thể hỏi liệu có ai biết một trò chơi nào gợi cho lớp không, như “Vịt, Vịt, Ngỗng!”. Quí 
vị muốn trò chơi nào ngắn và sống động. 
 
Vịt, Vịt, Ngỗng!  
Cho các em ngồi thành vòng tròn, khi một em “đây là con gì” khi đi quanh phòng, gõ 
nhẹ vào bạn đang ngồi và gọi to “vịt” cho đến khi cuối cùng ai đó gọi to “ngỗng”. 
“Ngỗng” nhảy lên và cố gắn nhãn “nó” trước khi “nó” chạy quanh vòng tròn và ngồi 
vào chỗ “ngỗng” ngồi trước đó. Nếu “nó” thành công, “ngỗng” sẽ trở thành “nó” và 
quá trình bắt đầu lại. Nếu “ngỗng” dán nhãn “nó”, “ngỗng” trở lại chỗ ngồi và “nó” bắt 
đầu lại.  
 
Chiếc máy giặt 
Cho học sinh đứng thành hai hàng song song gần nhau, mặt đối mặt. Cử 1 em cuối 
hàng đứng ra giữa hai hàng, “đóng vai máy giặt”. Các em khác (nếu văn hóa phù 
hợp) vuốt nhẹ vào bạn đó hay bắt tay và nói lời khen ngợi, nhẹ nhàng, khích lệ với em 
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đó. Đứa trẻ sau khi “giặt” xong, khuôn mặt trở nên bừng sáng, hạnh phúc, vui vẻ. Rồi 
em đó về chỗ, mời một em khác lên thay.  
 
Trò này sẽ vui hơn khi làm hàng ngày (vào giờ khác nhau) với một hay hai em thay vì 
mọi người cùng nhau làm “máy giặt”. Hay quí vị có thể cách 1 ngày lại chơi lại trò này 
nếu quí vị không có thời gian thực hiện đều đặn hàng ngày. (ActivityVillage.co.uk) 
 
Xếp hàng nhanh! 
Chia nhóm gồm 5-6 em nếu lớp có 10-12 em. Người hướng dẫn hô to, “nào các em 
hãy xếp vào hàng…” và thêm vào câu nói ghi sau đây. Người chơi chạy nhanh tìm vị 
trí đúng của mình và khi xong thì hô to là đã xong. 
 
• Theo độ tuổi, lớn tuổi đứng trước  
• Theo tên bảng chữ cái 
• Theo chiều cao, thấp đứng trước 
• Theo số anh chị em trong nhà? Người có ít anh chị em đứng trước 
• Theo độ dài tóc, tóc dài đứng trước 
 
Quí vị có thể chơi trò này với cử chỉ, không cho phép nói! (ActivityVillage.co.uk) 
 
Thời gian kể chuyện 
Hãy bắt đầu một câu chuyện cho một nhóm bằng cách nói một câu ngắn gọn. Sau đó 
đi vòng quanh vòng tròn yêu cầu mỗi em thêm vào một câu cho câu chuyện sau khi 
lặp lại câu trước. Nếu ai đó có khó khăn, hãy nói, “và sau đây…” như cách nối cho 
câu tiếp theo.  (stevevernonstoryteller.wordpress.com) 
 
ỔN cả thôi 
Bằng giọng to, dõng dạc, một người hô to: HEY, mọi người, hãy cùng _____!” và bạn 
đó chọn một hành động nào đó (như là HOP). Những người còn lại hô vang, “RỒI, 
nào cùng HOP!” và tất cả cùng hành động đó trong vài giây. Trò chơi kết thúc khi 
người hướng dẫn ra hiệu lệnh kết thúc.  (PIF #12.)  
 
Bò về phía trước  
Hop trên một chân 
và đi quanh phòng 
Bò về phía sau 
Nhắm mắt lại và vỗ tay 

Nhảy 
Nnắm mắt cá chân (hay khuỷu tay hay vai)  
 bằng hai tay  
Ngồi xuống 
Tay phải nắm bàn chân trái 

 
Pháo hoa 
Các nhóm nhỏ tạo ra các âm nhạc và vũ điệu khác nhau của pháo hoa. Một số làm 
như những quả bóm phụt khói và nổ tung. Một số làm như những tiếng pháo hoa 
bằng tiếng vỗ tay. Một số làm vòng quay quay quay. Gọi mỗi nhóm lên biểu diễn, và 
sau đó cả nhóm to cùng trình diễn một màn pháo hoa. (ActivityVillage.co.uk) 
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Simon nói  
Các em nhỏ tạo ra các hành động đại diện cho một quyền con người. Thực hành trò 
này trong 2 phút với những gợi ý sau đây.  
 
 Giáo dục:  Giơ hai tay lên giả vờ như đang đọc sách 
 Biểu đạt:  Giơ tay lên vành tai giả vờ như đang lắng nghe 
 Gia đình:  Khoanh tay quanh người  
 Tôn giáo:  Quì đầu gối 
 
Sau đó các em xếp hàng chơi trò chơi. Người hướng dẫn nói một trong các quyền, 
(ví dụ như “Simon nói Giáo dục”) và các em hành động theo. Người hướng dẫn 
nhanh chóng nói tên của quyền tiếp theo (Simon nói Gia đình) và mọi người hành 
động theo. Người hướng dẫn nói quyền theo thứ tự, nhanh chóng nói từ quyền này 
đến quyền kia cho đến khi ai đó quên hành động hay làm sai, thì người đó bị loại khỏi 
trò chơi. Tiếp tục cho đến khi tất cả bị loại  (PIF #28) 
 
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ 
 
Trò chơi truyền bóng 
Các em đứng thành vòng tròn. Giải thích cho các em là giờ sẽ chơi 1 trò chơi giúp 
các em ghi nhớ một vài quyền con người mà các em đã học. 
 
Các em sẽ nói một trong các quyền con người và truyền quả bóng sang cho người 
khác. Người đó đón được bóng và nói một quyền khác hay một điều gì đó đã học về 
quyền con người. Bạn đó nhanh chóng lại truyền quả bóng cho người tiếp theo và 
tương tự như vậy. 
 
Tiếp tục truyền bóng qua lại trong vòng tròn cho đến khi tất cả các em đều có cơ hội 
nói một điều gì đó về quyền con người. (Hiệu đính từ YRC, p. 112.) 
 
Câu hỏi đựng trong một hộp  
Hãy để câu hỏi liên quan đến bài học trong một chiếc hộp hay chiếc mũ. Các em 
đứng thành vòng tròn và truyền chiếc  hộp đó quanh khi bật một chút nhạc lên. Khi 
nhạc dừng, ai đang đang cầm hộp phải rút một câu hỏi và trả lời câu đó. 
 
Trò chơi này có thể dùng để ôn lại bài trước. Lần trước các em đã học gì? Kể tên 
một quyền mà các em đã học. Kể tên cách mà các em giúp gia đình trong tuần này. 
Kể tên cách các em đã nghĩ để giúp ai đó là người khuyết tật. 
  
Nói chuyện bức ảnh 
Cuối bài học, hãy yêu cầu các em vẽ về điều đã học hay điều em thích về bài học hay 
hoạt động hôm nay. Sau 5 phút, để các em trình bày ngắn gọn bức vẽ của mình và 
giải thích về điều đã học. Quí vị có thể trưng bày những bức vẽ này ở lớp để sau này 
tham chiếu. 
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Hãy vẽ đúng 
Cần dụng cụ: 
• Phấn và bảng phấn 
• Danh sách liệt kê 5-10 quyền con người 
   
Chia lớp thành 2 đến 3 nhóm gồm 4-6 em/nhóm. Vẽ các đường thẳng trên bảng phấn 
thành 2-3 cột, tùy thuộc có bao nhiêu người trong nhóm. Mỗi nhóm ngồi gần phía 
bảng của mình. 
 
Giải thích cho các em đây là một cuộc đua. Các thành viên của mỗi đội phải xác định 
quyền con người mà người trong đội mình vẽ ra. 
 
Người hướng dẫn đứng một mình ở cuối lớp và gọi thành viên của mỗi đội chạy về 
phía mình, và thì thầm một quyền vào tai em đó. 
 
Người chơi chạy lại phía bảng phấn và nhanh chóng vẽ một bức tranh về quyền đó 
vào cột của đội mình. Các em khác trong cùng đội phải đoán xem người chơi này 
đang vẽ gì. 
 
Khi xác định đúng được quyền con người đó, một em khác trong đội lại chạy lại phía 
người hướng dẫn để nghe về quyền tiếp theo. 
 
Trò chơi kết thúc khi một trong các đội xác định được hết các quyền. (PIF #45) 
 
Quyền của trẻ em 
• Quyền được đến trường học 
• Quyền có tôn giáo 
• Quyền có nhà ở 
• Quyền được chăm sóc y tế 
• Quyền được diễn đạt bản than 
• Quyền được sống cùng cha mẹ 
• Quyền không bị phân biệt đối xử 
• Quyền được chơi 
• Quyền được an toàn 
• Quyền có nhà ở 
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PHẦN IV:  CÁC BÀI HÁT 
 
Nào chúng ta cùng ngồi đây (Here We Are Together) 
https://www.youtube.com/watch?v=XR9d7TsgQN8 
  
Tôi sẽ dắt bạn đi (I’ll Walk with You) 
https://www.youtube.com/watch?v=2FNGVywm1rM 
 
Sự tử tế bắt đầu từ chính tôi  (Kindness Begins with Me) 
https://www.youtube.com/watch?v=N-WqqfG8jGA&t=25s 
 
Chiếc đèn bé nhỏ của tôi  (This Little Light of Mine) 
https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE 
 
Chúng ta là khác biệt  (We Are Different) 
https://www.youtube.com/watch?v=2dbQZQMKpQE&list=RD2FNGVywm1rM&index=
2 
 
 
 
 
 
Hầu hết các bài hát ghi trong mục này lấy từ Tuyển tập các bài hát thiêu nhi của Nhà 
thờ chúa Jesus của Latter-day Saints, là tuyển tập các bài hát chính thức cho trẻ 
trong nhà thờ này. Lần đầu được xuất bản bằng tiếng Anh năm 1089 cho tổ chức 
Primary – là một tổ chức của các em nhỏ lứa tuổi từ 18 tháng đến 12 tuổi. Tuy nhiên, 
các bài hát này dùng được và mọi lứa tuổi đều thưởng thức được. 
 
Nghe các bài hát: 
https://www.youtube.com/watch?v=N-
WqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3 
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Nghe bài hát:   
https://www.youtube.com/watch?v=XR9d7TsgQN8 
 
Here we are together, together, together; 
Oh, here we are together with our happy face. 
There’s (name of child) and (name) and (name) aned (name); 
Oh, here we are together in our happy place. 
 
 
  

Điều 

Điều 

Điều 

Điều 

with  our   hap  -  py   face. 

in         our      hap  -  py         place. 
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Điều 

https://www.youtube.com/
watch?v=2FNGVywm1rM 
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I want to be kindto everyone, 
For that is right, you see. 
So I say to myself, “Remember this: 
Kindness begins with me.” 
 
 
 
 
 
Nghe bài hát: 
https://www.youtube.com/watch?v=N-
WqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N-WqqfG8jGA&t=25s 
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This little light of mine, I’m gonna let it shine, 
This little light of mine, I’m gonna let it shine, 
This little light of mine, I’m gonna let it shine! 

Let it shine, let it shine, let it shine! 
 

Everywhere I go, I’m gonna let it shine. 
Everywhere I go, I’m gonna let it shine. 
Everywhere I go, I’m gonna let it shine. 

Let it shine, let it shine, let it shine! 
 

This little light of mine, I’m gonna let it shine, 
This little light of mine, I’m gonna let it shine, 
This little light of mine, I’m gonna let it shine! 

Let it shine, let it shine, let it shine! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE 

This Little Light of Mine 
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https://www.youtube.com/watch?v=2dbQZQMKpQE&list=RD2FNGVywm1rM&index=

2 

Điều 

We Are Different 
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PHẦN V: TỪ VỰNG 
 
 
Người vận động: Một người ủng hộ hay nói lên ủng hộ ai đó hay điều gì đó.  
 
Hành động nâng đỡ: Hành động do một chính phủ hay một tổ chức tư nhân thực 
hiện để che đi sự phân biệt đối xử trước đây trong giáo dục hay việc làm.  
 
Hiến chương Châu Phi về quyền con người và nhân loại, 1981: Là một hiến 
chương về quyền con người cho khu vực lãnh thổ châu Phi do Tổ chức Châu Phi 
Thống nhất thông qua (OAU) 
 
Điều khoản: Một mục của một tài liệu trình bày một điểm cụ thể, ví dụ như 30 điều 
trong Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người. 
 
Việc cứu tế: Sự bảo vệ hay sự an toàn khỏi sự nguy hiểm hay mối gây hại, thường 
được tìm thấy hay cung cấp bởi một nơi ở an toàn, ví dụ như ở một đất nước khác.  
 
Kiểm duyệt: Kiểm tra những hình thức giao tiếp khác nhau (như sách hay bài phát 
biểu hay bộ phim…) và bỏ đi hay thay đổi chúng vì ai đó cho rằng chúng có hại.  
 
Quyền tập thể: Quyền của các nhóm để bảo vệ lợi ích và danh tính của họ, cũng ám 
chỉ tới “quyền thế hệ thứ ba”. 
 
Bản quyền: Quyền hợp pháp cho ai đó sao chép một văn bản, tác phẩm nghệ thuật, 
bức tranh, âm nhạc hay những sản phẩm sáng tạo nghệ thuật nào đó. Nóchỉ thuộc 
về người tạo ra sản phẩm và không ai khác nếu như người đó không cho phép sao 
chép. 
 
Thỏa thuận: Thỏa thuận ràng buộc giữa các nhà nước quốc gia; sử dụng đồng 
nghĩa với công ước và hiệp ước. những thỏa thuận quyền con người quốc tế lớn 
được thông qua năm 1966 đó là Thỏa thuận quốc tế về quyền chính trị và dân sự 
(ICCPR) và Thỏa thuận quốc tế về quyền văn hóa, xã hội và kinh tế (ICESCR). 
 
Công ước: Thỏa thuận ràng buộc các nhà nước quốc gia tuân thủ theo một hành 
động đã nhất trí; sử dụng đồng nghĩa với thỏa thuận và hiệp ước. Một công ước và 
một thỏa thuận là đồng nghĩa. Cả hai từ đều có ràng buộc pháp lý cho các chính 
phủ đã phê duyệt. Do vậy, thỏa thuận và công ước có sức mạnh hơn so với 
tuyên bố. Ví dụ, khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn một thỏa thuận, nó tạo ra 
những tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế. Một khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê 
duyệt một công ước, các quốc gia thành viên sau đó phải thông qua công ước này 
và thực thi vào trong luật quốc tế. 
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Công ước về quyền trẻ em (CRC) do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 
20 tháng 11 năm 1989. Tài liệu chính của Liên Hợp Quốc công nhận quyền văn hóa, 
xã hội, kinh tế, chính trị và dân sự của trẻ em. Đây là tài liệu Liên Hợp Quốc được phê 
duyệt nhiều nhất, trong đó Mỹ là quốc gia duy nhất không thông qua. 
 
Tuyên ngôn: Tài liệu ghi lại những tiêu chuẩn và nguyên tắc đã được thống nhất 
nhưng nó không có ràng buộc pháp lý. Các hội nghị của Liên Hợp Quốc như Hội nghị 
Liên Hợp Quốc về Quyền con người ở Vienna năm 1993 và Hội nghị thế giới về phụ 
nữ ở Bắc Kinh năm 1995, thường thông qua hai bộ tuyên ngôn: một là do đại diện 
các chính phủ biên soạn, và một là các tổ chức phi chính phủ biên soạn. Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc thường ban hành những tuyên ngôn có sức ảnh hưởng nhưng không 
ràng buộc pháp lý. 
 
Tuyên ngôn về quyền trẻ em: Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thong qua năm 
1959, không có ràng buộc pháp lý nhưng đã đặt ra 10 nguyên tắc chung, sau này 
thành cơ sở cho việc xây dựng Công ước về quyền trẻ em (CRC). 
 
Nhân phẩm: Một hàm ý đúng đắn về sự tự tôn và tôn trọng. Đối xử với người khác 
với sự tử tế và tôn trọng. 
 
Phân biệt đối xử: Sự phân biệt không công bằng trong việc đối xử; từ chối trao 
quyền bình đẳng cho một số nhóm người cụ thể. 
 
Giáo dục 
• Giáo dục chính qui: Hệ thống giáo dục chính qui (thường do chính phủ) xuyên 

suốt từ bậc mầm non và tiểu học đến đại học. Có thê rbao gồm các chương trình 
đặc biệt về dạy nghề và kĩ thuật. 

 
• Giáo dục không chính qui: Quá trình suốt đời mà từng cá nhân tiếp thu thái độ, 

giá trị, kĩ năng và kiến thức từ những nguồn giáo dục ở môi trường của mình và 
từ trải nghiệm cuộc sống hàng ngày (ví dụ với gia đình và hàng xóm, ở chợ và thư 
viện, từ truyền thong đại chúng và trò chơi.) 

 
• Giáo dục phi chính qui: Bất cứ chương trình dự định giáo dục cá nhân và xã hội 

ngoài chương trình giáo dục chính qui- được thiết kế nhằm nâng cao kiến thức, kĩ 
năng và năng lực (như các nhóm thanh niên, nhóm nhà thờ, câu lạc bộ ngoài giờ 
học, hướng đạo sinh) 

 
Những năng lực đang phát triển: Những năng lực phát triển được khi trẻ lớn lên. 
Trẻ em ở những môi trường và văn hóa khác nhau và đang đương đầu với những trải 
nghiệm cuộc sống đa dạng, sẽ đạt được những năng lực ở các lứa tuổi khác nhau. 
Khi chúng trưởng thành và có khả năng, các trẻ em có năng lực lớn hơn để chịu 
trách nhiệm cho những quyết định mình đưa ra. Khi có sự phát triển, tiến bộ thì nhu 
cầu cần được bảo vệ sẽ giảm. (CRC #5) 
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Giới: là cách mà xã hội qui định vai trò của một bé trai hay một bé gái, hay cách mà 
một người nhận biết cô bé hay cậu bé đó. Không nhầm lẫn với giới tính chỉ sự khác 
biệt sinh học của bé trai và bé gái. 
 
Các hiệp ước Geneva: Bốn hiệp ước thông qua năm 1949 của Ủy ban quốc tế chữ 
thập đỏ (ICRC) ở Geneva, Thụy sĩ. Cả bốn hiệp ước đều về điều trị những người lính 
và thủy thủ, tù nhân chiến tranh và dân thường bị thương và đau ốm dưới sự kiểm 
soát của kẻ thủ. Những hiệp ước này sửa đổi và mở rộng những hiệp ước trước đây 
năm 1864 và 1929. 
 
Luật nhân đạo: Phần chính của luật này chủ yếu dựa vào những Hiệp ước Geneva 
bảo vệ những người trong thời tranh chấp vũ trang, giúp các nạn nhân và hạn chế 
những cách thức và phương tiện gây chiến nhằm giảm thiểu sự phá hủy, thiệt hại về 
người và sự chịu đựng không cần thiết của nhân loại. 
 
Quyền con người: Theo như Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người, quyền con 
người là những điều cơ bản hay nguyên tắc cơ bản mà mọi người ở mọi nơi có 
quyền từ khi họ sinh ra đến khi qua đời đơn giản vì họ là một con người. Các quyền 
là những điều mà bạn được có cả về mặt pháp lý và đạo lý là một phần trong sự tồn 
tại của bạn. Bất kể bạn từ đâu đến, niềm tin của bạn là gì hay bạn chọn cách sống 
như thế nào, bạn cũng không bao giờ bị tước bỏ những quyền đó mặc dù đôi khi có 
sự hạn chế, ví dụ như nếu một ai đó vi phạm luật hay lợi ích an ninh quốc gia. 
 
Người di cư: Một người rời quốc gia gốc của mình đi sống ở một quốc gia khác. 
Người di cư thường tự quyết định thay đổi quốc gia.  
 
Không thể tước bỏ: Ám chỉ đến những quyền thuộc về tất cả mọi người và không 
thể bị tước bỏ trong bất kì tình huống nào. 
 
Không thể phân tách: Ám chỉ tầm quan trọng ngang nhau của mỗi luật quyền con 
người. Điều đó có nghĩa là quyền ghi trong Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người 
không thể tách rời nhau. Một người không thể bị từ chối một quyền con người nào 
mà cho là “kém quan trọng hơn” hay “không cần thiết.” 
 
Phụ thuộc lẫn nhau: Ám chỉ khung bổ sung của luật quyền con người. Ví dụ, khả 
năng bạn tham gia vào chính quyền chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi quyền diễn đạt bản 
than của bạn, quyền được giáo dục và thậm chí quyền có được những điều kiện cần 
của cuộc sống. 
 
Các quốc gia thành viên: Các quốc gia hay các nước là thành viên của các tổ chức 
liên chính phủ (như Liên Hợp Quốc, Hội đồng Châu Âu). 
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Các tổ chức phi chính phủ (NGOs): Các tổ chức do xã hội dân sự hay người ngoài 
chính phủ thành lập lên. Các NGOs giám sát hoạt động của các cơ quan quyền con 
người như Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc và có thể có một vai trò lớn tác 
động lên chính sách của Liên Hợp Quốc. NGOs là các “đài giám sát” về quyền con 
người trong sứ mệnh của họ. Một số tổ chức lớn và là tổ chức quốc tế (như Hội chữ 
thập đỏ hay Amnesty International); một số khác nhỏ và cấp trong nước (như một tổ 
chức vận động cho người khuyết tật ở một thành phố cụ thể nào đó.) 
 
Sự thông qua, thông qua: Quá trình một cơ quan lập pháp của một nhà nước 
(thường là Quốc hội) khẳng định hành động của một chính phủ khi kí vào một hiệp 
ước; qui trình chính thống trong đó nhà nước trở nên cam kết ràng buộc vào hiệp 
ước đó sau khi đã chấp nhận hiệp ước. 
 
Tị nạn: Một người bị bắt rời khỏi đất nước gốc của mình để trốn khỏi chiến tranh, áp 
bức hay thiên tai. Những người tị nạn thường thông thể trở về nước mình một cách 
an toàn. 
 
Tôn giáo: Là tín ngưỡng, thực hành và những tổ chức xã hội tạo thêm ý nghĩa cho 
cuộc sống của ai đó. Tôn giáo thường bao hàm tín ngưỡng và thờ phụng đáng tối 
cao, thường là Chúa hay các vị chúa. Những tôn giáo lớn bao gồm Công giáo, Hồi 
giáo, Do thái giáo, Vô thần và Phật giáo.  
 
Trách nhiệm: Một bổn phận hay nghĩa vụ. Sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc gì đó, 
khiến việc gì đó xảy ra, nhận biết nguyên dân sự việc và tiếp tục quan tâm đến nó. Ví 
dụ, John có nhiệm vụ hay trách nhiệm giúp đỡ cha mẹ anh ấy. 
 
Quyền: Những yêu cầu (những điều bạn được phép có một cách hợp pháp) hay sự 
tự do làm điều gì đó hay trở thành người như thế nào hay có điều gì đó. Đây là 
những quyền pháp lý được luật pháp của chính phủ cho phép. Có những quyền khác 
như quyền con người là những nguyên tắc đạo đức về sự tự do hay hưởng quyền. 
Quyền là những qui tắc cơ bản những gì con người được phép có và được hưởng 
theo như hệ thống luật pháp hay chuẩn mực xã hội hay hành xử đạo đức. 
 
Báo cáo viên đặc biệt: Một người do cơ quan về nhân quyền của Liên Hợp Quốc 
chọn lựa báo cáo về một chủ đề cụ thể (như mua bán trẻ em, mại dâm trẻ em hay 
lạm dụng tình dục trẻ em; về sự tự do tôn giáo tín ngưỡng) hay về tình hình nhân 
quyền ở một quốc gia cụ thể nào đó. 
 
Khuôn mẫu: Là một ý kiến khái quát hóa, đơn giản hóa về sự việc hay con người nào 
đó, đặc biệt là ý kiến đó sai trái và có thể dẫn đến định kiến và phân biệt đối xử. 
 
Liên Hợp Quốc: Một tổ chức gồm nhiều quốc gia thành viên đã nhất trí cùng phụng 
sự cho hòa bình và quyền con người của tất cả mọi người. Được sáng lập năm 1945 
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sau chiến tranh thế giới thứ II với mục đích ngăn chặn xung đột bùng nổ. Khi thành 
lập, Liên Hợp quốc có 51 quốc gia thành viên, ngày nay tang lên 193 thành viên. 
 
Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người (gọi tắt là, UDHR): Do Đại hội đồng Liên 
Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948. Đây là tài liệu chính của Liên Hợp 
Quốc thiết lập các chuẩn mực và tiêu chuẩn quyền con người. Tất cả các quốc gia 
thành viên đã nhất trí thông qua. Dù tuyên ngôn không mang tính ràng buộc nhưng 
theo thời gian những điều mục ghi trong đó đã được công nhận rộng rãi và có thể nói 
là đã trở thành luật pháp quốc tế bắt buộc. 
 
Bài ngoại: không thích hay định kiến lại những người từ những quốc gia khác hay 
bất cứ thứ gì thấy lạ hay có yếu tố nước ngoài. Bài ngoại có thể gồm phân biệt đối 
xử, phân biệt chủng tộc, bạo lực và thậm chí xung đột vũ trang chống lại người nước 
ngoài. 
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PHẦN VI: CÁC TÀI LIỆU 
 
 
 

Bản thân thiện với trẻ nhỏ 
 

 Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người 
 

  Công ước về quyền trẻ em 
 

 
Tài liệu đầy đủ 

 
 Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người 
 

  Công ước về quyền trẻ em 
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TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 
Bản thân thiên với trẻ em 
 
Điều 1, Quyền bình đẳng 
Bạn được sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền của như tất cả mọi 
người. Bạn có khả năng suy nghĩ và nói đúng. Bạn nên đối xử với người khác bằng 
tình bạn bè. 
 
Điều 2, Tự do khỏi sự phân biệt đối xử 
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. 
 
Điều 3, Quyền được sống, tự do và an toàn bản than 
Bạn có quyền sống, tự do và cảm thấy an toàn. 
 
Điều 4, Tự do khỏi sự nô lệ 
Không ai có quyền đối xử với bạn như một nô lệ và bạn không biến ai thành nô lệ của 
mình.  
 
Điều 5, Tự do khỏi sự tra tấn và đối xử tệ hại 
Không ai có quyền tra tấn, làm hại hay hạ thấp bạn. 
 
Điều 6, Quyền được công nhận là một thế nhân trước pháp luật 
Bạn có quyền được chấp nhận là một thế nhân trước pháp luật ở tất cả mọi nơi. 
 
Điều 7, Quyền bình đẳng trước pháp luật 
Bạn có quyền được bảo vệ và đối xử bình đẳng trước pháp luật mà không bị bất kỳ 
hình thức phân biệt đối xử nào.  
 
Điều 8, Quyền được bào chữa bởi những luật sư có khả năng 
Nếu quyền hợp pháp của bạn bị xâm phạm, bạn có quyền có luật sư bào chữa có 
năng lực và công bằng để giúp bạn đòi quyền của mình. 
 
Điều 9, Quyền tự do khỏi sự bắt bớ và lưu đày 
Không ai có quyền bắt bạn, cho bạn vào tù hay cưỡng chế bạn rời khỏi đất nước mà 
không có lý do chính đáng. 
 
Điều 10, Quyền được điều trần công bằng 
Nếu bạn bị cáo buộc phạm tội, bạn có quyền được điều trần công bằng. 
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Điều 11, Quyền được coi là vô tội cho đến khi hành vi phạm tội chứng minh 
được  
1) Bạn nên được coil à vô tội cho đến khi có thể chứng minh được trong phiên tòa là 
bạn có tội. 
2) Bạn không thể bị trừng phạt vì hành động nào đó không phải là hành vi phạm tôi 
vào thời điểm bạn làm. 
 
Điều 12, Tự do khỏi sự xâm phậm riêng tư, gia đình, nhà và trao đổi thư từ 
Bạn có quyền được bảo vệ nếu ai đó cố làm tổn hại thanh danh của bạn hay đột 
nhập vào nhà bạn, mở hòm thư và làm phiền bạn hay gia đình bạn mà không có lí do 
chính đáng. 
 
Điều 13, Quyền được di chuyển tự do 
1) Bạn có quyền đến và đi trong phạm vi lãnh thổ của bạn như bạn mong muốn.  
2) Bạn có quyền rời quốc gia mình đến một quốc gia khác, và bạn có thể trở về quê 
hương nếu muốn. 
 
Điều 14, Quyền được bảo vệ ở quốc gia khác 
1) Nếu ai đó đe dọa làm tổn thương bạn, bạn có quyền đến một nước khác và yêu 
cầu được bảo vệ dưới tư cách là một dân tị nạn. 
2) Bạn mất quyền này nếu bạn phạm tội nghiêm trọng. 
 
Điều 15, Quyền có quốc tịch và tự do thay đổi quốc tịch 
1) Bạn có quyền thuộc về một quốc gia và có một quốc tịch. 
2) Không ai được tước quyền này của bạn mà không có lí do chính đáng. Bạn có 
quyền thay đổi quốc tịch như mong muốn.  
 
Điều 16, Quyền kết hôn và lập gia đình  
1) Khi bạn đủ tuổi theo pháp luật, bạn có quyền kết hôn và lập gia đình mà không có 
hạn chế nào từ chủng tộc, quốc gia hay tôn giáo. Cả vợ và chồng có quyền như nhau 
trong hôn nhân và khi li hôn. 
2) Không ai ép bạn kết hôn 
3) Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội, và chính phủ nên bảo vệ nó.  
 
Điều 17, Quyền có tài sản 
1) Bạn có quyền sở hữu tài sản  
2) Không ai có quyền tước đi tài sản của bạn mà không có lí do chính đáng.  
 
Điều 18, Tự do tư duy, nhận thức và tôn giáo  
Bạn có quyền có suy nghĩ riêng và tin vào tôn giáo nào đó. Bạn tự do thực hành tôn 
giáo hay tín ngưỡng và cũng có thể thay đổi.  
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Điều 19, Quyền tự do có chính kiến và thông tin  
Bạn có quyền giữ và thể hiện chính kiến của mình. Bạn nên có thể chia sẻ quan điểm 
của mình với người khác, gồm người từ các quốc gia khác, bằng các cách hay loại 
giao tiếp. 
 
Điều 20, Quyền tập hợp và gắn kết trong hòa bình 
1) Bạn có quyền gặp gỡ người khác một cách hòa bình. 
2) Không ai có thể bắt bạn phải thuộc về một nhóm nào đó.  
 
Điều 21, Quyền tham gia chính quyền và bầu cử 
1) Bạn có quyền tham gia vào chính quyền, hoặc thông qua nắm giữ một vị trí hay 
bầu ai đó đại diện cho bạn. 
2) Bạn và mọi người có quyền phụng sự đất nước mình.  
3) Các chính phủ nên được bầu cử định kì và bỏ phiếu kín và công bằng. 
 
Điều 22, Quyền an ninh xã hội  
Bạn có quyền được đáp ứng những nhu cầu cơ bản, và nên có bất kì điều gì để bạn 
sống với niềm tự hào và trở thành người bạn muốn trở thành. Xã hội bạn sống nên 
làm mọi việc bạn có thể làm để điều đó xảy ra, cho bạn sự an ninh xã hội và quyền 
cần thiết cho nhân phẩm và sự phát triển của bạn. 
 
Điều 23, Quyền có công việc như ý và tham gia công đoàn 
1) Bạn có quyền làm việc, lựa chọn việc làm và làm việc trong điều kiện tốt.  
2) Những người làm cùng công việc như nhau nên được trả lương như nhau.  
3) Bạn nên có thể kiếm lương đủ cho phép bạn sống và hỗ trợ gia đình.  
4) Tất cả mọi người làm việc đều có quyền tham gia vào công đoàn bảo vệ lợi ích của 
họ. 
 
Điều 24, Quyền được nghỉ ngơi và giair trí  
Bạn có quyền nghỉ ngơi và thời gian rỗi. Ngày làm việc của bạn không nên quá dài và 
bạn nên có thể có những kì nghỉ đều đặn vẫn được trả lương.  
 
Điều 25, Quyền có điều kiện sống đầy đủ  
1) Bạn có quyền có những thứ mà bạn và gia đình cần có để có cuộc sống khỏe 
mạnh và thoải mái, gồm thực phẩm, quần áo, nhà ở, chăm sóc y tế và những dịch vụ 
xã hội khác. Bạn có quyền giúp đỡ nếu bạn không có việc làm hay không có khả 
năng làm việc. 
2) Bà mẹ và trẻ em nên được nhận sự chăm sóc và giúp đỡ đặc biệt.  
 
Điều 26, Quyền được giáo dục 
1) Bạn có quyền đến trường học. Trường tiểu học nên miễn phí và bắt buộc. Bạn 
nênn có thể học một nghề hay tiếp tục học lên cao như bạn có thể.  
2) Ở trường, bạn nên có thể phát triển mọi tài năng và học cách tôn trọng người 
khác, bất kể sắc tộc, tôn giáo hay quốc tịch. 
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3) Cha mẹ bạn nên cho ý kiến về loại hình giáo dục mà bạn nên có. 
 
Điều 27, Quyền tham gia cuộc sống văn hóa của cộng đồng 
1) Bạn có quyền tham gia vào những truyền thống và học tập của cộng động, thưởng 
thức những nghệ thuật và hưởng lợi từ sự tiến bộ khoa học  
2) Nếu bạn là một nghệ sĩ, nhà văn hay nhà khoa học, công trình của bạn nên được 
bảo vệ và bạn nên được hưởng lợi từ nó. 
 
Điều 28, Quyền có một trật tự xã hội  
Bạn có quyền ở một thế giới nơi bạn và tất cả mọi người có thể thụ hưởng quyền và 
tự do. 
 
Điều 29, Trách nhiệm với cộng đồng  
1) Cá tính của bạn chỉ có thể phát triển đầy đủ trong cộng đồng mình sống, và bạn có 
trách nhiệm với cộng đồng đó. 
2) Luật nên đảm bảo quyền con người. Nó nên cho phép mọi người tôn trọng nhau và 
được tôn trọng. 
3) Những quyền này và sự tự do nên hỗ trợ những mục đích và nguyên tắc của Liên 
Hợp Quốc. 
 
Điều 30, Tự do không bị can thiệp về quyền con người  
Không ai, nhóm nào, hay chính quyền nào ở bất kì đâu nên làm điều gì phá hoại 
những quyền này. 
 
 
(Nguồn: http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/pdf/1.pdf) 
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CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM 
Bản thân thiện với trẻ em 
 
Điều 1, Khái niệm độ tuổi trẻ em 
Trước 18 tuổi, bạn được coi là độ tuổi trẻ em và có đầy đủ quyền như ghi trong công 
ước này. 
 
Điều 2, Tự do khỏi sự phân biệt đối xử  
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 3, Lợi ích tốt nhất của trẻ  
Tất cả mọi hành động và quyết định ảnh hưởng đến trẻ em đều phải dựa trên cơ sở 
xem xét điều gì tốt nhất cho bạn hay cho đứa trẻ.  
 
Điều 4, Hưởng những quyền ghi trong Công ước 
Chính phủ nên thực hiện những quyền này cho bạn và tất cả trẻ em. 
 
Điều 5, Sự hướng dẫn của cha mẹ và khả năng trưởng thành của đứa trẻ 
Gia đình bạn có trách nhiệm chính hướng dẫn bạn, để khi bạn lớn lên, bạn học cách 
đúng những quyền này một cách đúng đắn. Các chính phủ nên tôn trọng quyền này. 
 
Điều 6, Quyền được sống và phát triển  
Bạn có quyền sống và phát triển tốt. Các chính phủ nên đảm bảo bạn sống sót và 
phát triển khỏe mạnh. 
 
Điều 7, Đăng kí khai sinh, họ tên, quốc tịch và sự chăm sóc của cha mẹ 
Bạn có quyền có giấy khai sinh đăng kí hợp pháp, có họ tên và quốc tịch, được biết 
cha mẹ và được cha mẹ chăm sóc. 
 
Điều 8, Duy trì chứng minh nhân thân 
Chính phủ nên tôn trọng quyền có họ tên, quốc tịch và sợi dây gắn kết gia đình của 
bạn. 
 
Điều 9, Tách khỏi cha mẹ  
Bạn không nên tách khỏi cha mẹ trừ khi nếu điều đó tốt cho bạn (ví dụ, nếu cha mẹ 
đối xử tệ hại với bạn hay bỏ rơi bạn). Nếu cha mẹ li thân, bạn có quyền giữ sợi dây 
liên lạc với cả cha và mẹ nếu điều đó không khiến bạn thấy bị tổn thương. 
 
Điều 10, Sum họp gia đình 
Nếu cha mẹ bạn sống ở một nước khác, bạn nên được cho phép đi lại giữa các quốc 
gia này để bạn có thể giữ liên lạc với cha mẹ hay có thể sum họp cùng họ là một gia 
đình. 
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Điều 11, Bảo vệ khỏi sự di chuyển bất hợp pháp sang nước khác 
Chính phủ nên có những động thái ngăn bạn khỏi bị đưa ra ngoài nước một cách bất 
hợp pháp.  
 
Điều 12, Tôn trọng ý kiến của trẻ em  
Khi người lớn ra quyết định có tác động đến bạn, bạn có quyền tự do nói ra điều bạn 
nghĩ và ý kiến của bạn phải được xem xét. 
 
Điều 13, Tự do biểu đạt và thông tin   
Bạn có quyền tìm kiếm, tiếp nhận và chia sẻ thông tin dưới mọi hình thức (như bằng 
cách viết, nghệ thuật, ti vi, đài và mạng internet) miễn sao thông tin đó không gây tổn 
hại cho bạn và người khác. 
 
Điều 14, Tự do suy nghĩ, nhận thức và tôn giáo   
Bạn có quyền suy nghĩ và tin vào điều bạn muốn và thực hành tôn giáo của bạn miễn 
bạn không cản trở người khác thực hiện quyền của họ. Cha mẹ bạn nên hướng dẫn 
những điều này.  
 
Điều 15, Tự do liên kết và tập hợp hội đồng trong hòa bình 
Bạn có quyền gặp gỡ và tham gia các nhóm và các tổ chức với những trẻ em khác 
miễn điều này không cản trở người khác hưởng quyền của họ  
 
Điều 16, Riêng tư, danh dự và uy tín.  
Bạn có quyền riêng tư. Không ai nên mở thư viết và thư điện tử của bạn hay làm 
phiền bạn hay gia đình bạn mà không có lí do chính đáng.  
 
Điều 17, Tiếp cận thông tin và truyền thông  
Bạn có quyền tiếp cận thông tin đáng tin cậy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm 
sách vở, báo chí, và tạp chí, ti vi, đài và mạng internet. Thông tin nên đem lại lợi ích 
và dễ hiểu cho bạn. 
 
Điều 18, Đồng trách nhiệm của cha mẹ  
Cả cha và mẹ chia sẻ trách nhiệm nuôi nấng bạn và luôn luôn nên xem điều gì tốt 
nhất cho bạn. Chính phủ nên cung cấp dịch vụ giúp cha mẹ, đặc biệt nếu cả cha mẹ 
đều đang đi làm việc. 
 
Điều 19, Bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực và ruồng bỏ 
Chính phủ nên đảm bảo sao cho bạn được chăm sóc chu đáo và bảo vệ bạn khỏi 
bạo lực, xâm hại và ruồng bỏ bởi chính cha mẹ bạn hay bất kì ai đang trông nom bạn. 
 
Điều 20, Chăm sóc thay thế 
Nếu cha mẹ và gia đình không thể chăm sóc bạn đầy đủ, bạn phải được người khác 
chăm sóc người này tôn trọng tôn giáo, truyền thống và ngôn ngữ của bạn. 
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Điều 21, Nhận con nuôi 
Nếu bạn được nhận nuôi, mối quan tâm đầu tiên phải là điều gì tốt nhất cho bạn, dù 
bạn được nhận nuôi ở chính trong nước mình hay đưa bạn sống ở một nước khác.  
 
Điều 22, Trẻ em tị nạn  
Nếu bạn đến một nước mới vì ở nước của bạn không an toàn, bạn có quyền được 
bảo vệ và hỗ trợ. Bạn có quyền như những đứa trẻ được sinh ra ở nước này. 
 
Điều 23, Trẻ khuyết tật 
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. 
 
Điều 24, Dịch vụ chăm sóc sức khỏe  
Bạn có quyền chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt (ví dụ như thuốc, bệnh viện, nhân 
viên y tế). Bạn cũng có quyền tiếp cận nước sạch, thức ăn đủ dinh dưỡng, môi 
trường sạch và giáo dục sức khỏe để bạn có thể sống khỏe mạnh. Những quốc gia 
giàu có nên giúp các nước nghèo đạt được những điều này. 
 
Điều 25, Kiểm tra tình hình định kì  
Nếu bạn đang được tổ chức hay cơ quan địa phương bảo hộ chăm sóc chứ không 
phải cha mẹ bạn, tình hình của bạn nên được kiểm tra định kì để đảm bảo sao cho 
bạn đang được chăm sóc và đối xử tốt.  
 
Điều 26, Lợi ích từ an ninh xã hội  
Xã hội nơi bạn đang sống nên cung cấp cho bạn đầy đủ lợi ích của an ninh xã hội (trợ 
giúp tài chính) giúp bạn phát triển và sống trong điều kiện tốt (như giáo dục, văn hóa, 
dinh dưỡng, sức khỏe, an sinh xã hội). Chính phủ nên trợ cấp them cho những đứa 
trẻ của gia đình khó khăn, có nhu cầu. 
 
Điều 27, Điều kiện sống đầy đủ  
Bạn nên sống trong điều kiện tốt giúp bạn phát triển cả về thể chất, tâm lý, tâm linh, 
đạo đức và xã hội. Chính phủ nên giúp các gia đình không thể trang trải cho con họ 
những điều trên. 
 
Điều 28, Quyền được hưởng giáo dục  
Bạn có quyền hưởng giáo dục. Nội qui trong nhà trường nên tôn trọng nhân phẩm 
của bạn. Giáo dục tiểu học nên miễn phí và bắt buộc. Các quốc gia giàu có nên giúp 
các nước nghèo đạt được điều này. 
 
Điều 29, Mục đích của giáo dục  
Giáo dục nên phát triển cá tính, tài năng và những kĩ năng tâm lý, thể chất của bạn 
một cách trọn vẹn nhất. Giáo dục nên trang bị cho bạn bước vào cuộc sống và 
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khuyến khích bạn tôn trọng cha mẹ và đất nước cũng như những quốc gia và nền 
văn hóa khác. Bạn có quyền học về những quyền mà bạn có. 
 
Điều 30, Trẻ em dân tộc thiểu số và bản địa  
Bạn có quyền học và sử dụng những truyền thống, tôn giáo và ngôn ngữ của gia đình 
mình dù cho hầu hết mọi người trong nước bạn cùng chia sẻ hay không.  
 
Điều 31, Vui chơi, giải trí và văn hóa  
Bạn có quyền thư giãn, vui chơi và tham gia vào các hoạt động văn hóa, vui chơi giải 
trí khác nhau 
 
Điều 32, Lao động trẻ em 
Chính phủ nên bảo vệ bạn khỏi những công việc nguy hiểm tới sức khỏe hay sự phát 
triển của bạn và làm cản trợ việc tiếp cận giáo dục của bạn hay có thể tạo điều kiện 
cho người khác lạm dụng bạn. 
 
Điều 33, Trẻ em và nghiện thuốc 
Chính phủ nên có những cách bảo vệ bạn khỏi việc dùng, sản xuất và phân phối 
những loại thuốc nguy hiểm. 
 
Điều 34, Bảo vệ khỏi sự lạm dụng tình dục  
Chính phủ nên bảo vệ bạn không bị lạm dụng tình dục.  
 
Điều 35, Bảo vệ khỏi bị mua bán, và bắt cóc 
Chính phủ nên đảm bảo bạn không bị bắt cóc, bán hay mang sang nước khác để bị 
lạm dụng khai thác.  
 
Điều 36, Bảo vệ khỏi mọi loại hình khai thác 
Bạn nên được bảo vệ khỏi bất cứ hoạt động gì có thể gây hại tới sự phát triển và an 
sinh của bạn.  
 
Điều 37, Bảo vệ không bị tra tấn, đối xử tệ bạc và mất tự do 
Nếu bạn vi phạm pháp luật, bạn không nên bị đối xử tàn ác. Bạn không nên bị vào tù 
cùng những người lớn và bạn nên có thể giữ liên lạc với gia đình mình.   
 
Điều 38, Bảo vệ trẻ bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang 
Nếu bạn dưới 15 tuổi (dưới 18 tuổi ở một số nước châu âu), chính phủ không nên 
cho phép bạn gia nhập quân đội hay tham gia vào cuộc chiến. Trẻ em ở vùng chiến 
tranh nên được bảo vệ đặc biệt.  

 
Điều 39, Phục hồi cho những nạn nhân trẻ em  
Nếu bạn bị bỏ rơi, tra tấn hay lạm dụng, là nạn nhân của sự khai thác và chiến tranh 
hay bị vào tù, bạn nên có sự trợ giúp đặc biệt để phục hồi sức khỏe thể chất và tâm 
lý và tái hòa nhập xã hội. 
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Điều 40, Tư pháp vị thành viên 
Nếu bạn bị cáo buộc có vi phạm pháp luật, bạn phải được đối xử có sự tôn trọng 
nhân phẩm của bạn. Bạn nên có sự trợ giúp pháp lý và chỉ bị vào tù vì những hành vi 
phạm tội nghiêm trọng. 
 
Điều 41, Tôn trọng những tiêu chuẩn quyền con người cao hơn 
Nếu luật pháp của nước bạn tốt hơn cho trẻ em hơn là những điều trong Công ước 
này, thì nên theo luật pháp nước bạn. 
 
Điều 42, Nâng cao nhận thức rộng rãi về Công ước 
Chính phủ nên phổ biến rộng rãi Công ước này cho toàn thể các cha mẹ, tổ chức và 
trẻ em. 
 
Điềus 43-54, Nghĩa vụ của chính phủ  
Những điều này giải thích cách người lớn và chính phủ nên hợp tác với nhau để đảm 
bảo tất cả các trẻ em đều được hưởng quyền của mình. 
 
(Nguồn: http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/pdf/1.pdf, trang 296.) 
  
 
 
 
 
Ghi chú: Công ước về quyền trẻ em được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua 
năm 1989 và có hiệu lực như một luật quốc tế năm 1990. Công ước có 54 Điều qui 
định quyền của trẻ em và cách thức những quyền này được các chính phủ bảo vệ và 
thúc đẩy.  
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TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 
Bản đầy đủ 
 
Lời Mở Đầu 
 
Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả 
chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự 
do, công lý và hoà bình thế giới, 
 
Xét rằng việc coi thường và khinh miệt nhân quyền đã đưa tới những hành động dã 
man làm phẫn nộ lương tâm nhân loại, và việc đạt tới một thế giới trong đó mọi 
người được tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, đượïc giải thoát khỏi sự sợ hãi và 
khốn cùng, được tuyên xưng là nguyện vọng cao cả nhất của con người, 
 
Xét rằng điều cốt yếu là nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ để con 
người khỏi bị dồn vào thế cùng, phải nổi dậy chống áp bức và bạo quyền, 
 
Xét rằng điều cốt yếu là phải phát triển những tương quan hữu nghị giữa các quốc 
gia, 
 
Xét rằng, trong Hiến Chương Liên Hợp Quốc, các dân tộc đã tái xác nhận niềm tin 
vào những nhân quyền căn bản, vào phẩm cách và giá trị của con người, vào quyền 
bình đẳng nam nữ, cùng quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống 
trong một môi trường tự do hơn, 
 
Xét rằng các quốc gia hội viên đã cam kết hợp tác với Liên Hợp Quốc để phát huy sự 
tôn trọng và thực thi trên toàn cầu những nhân quyền và những quyền tự do căn bản, 
 
Xét rằng một quan niệm chung về tự do và nhân quyền là điều tối quan trọng để thực 
hiện trọn vẹn cam kết ấy. 
 
Vì vậy, 
ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC 
Công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền này như một tiêu chuẩn thực hiện 
chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia, sao cho mỗi cá nhân và đoàn thể xã hội 
luôn nhớ tới bản tuyên ngôn này, nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này 
bằng học vấn và giáo dục, và bằng những biện pháp lũy tiến trên bình diện quốc gia 
và quốc tế, bảo đảm sự thừa nhận và thực thi trên toàn cầu các quyền tự do này cho 
các dân tộc thuộc các quốc gia hội viên hay thuộc các lãnh thỗ bị giám hộ. 
 
Điều 1: Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và 
lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái. 
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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. 
 
Ngoài ra không được phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia 
hay lãnh thổ mà người đó trực thuộc, dù là nước độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền 
hay bị hạn chế chủ quyền. 
 
Điều 3: Ai cũng có quyền được sống, tự do, và an toàn thân thể. 
 
Điều 4: Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế độ nô lệ và sự mua bán nô 
lệ dưới mọi hình thức đều bị cấm chỉ. 
 
Điều 5: Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, 
vô nhân đạo, làm hạ thấp nhân phẩm. 
 
Điều 6: Ai cũng có quyền được công nhận là con người trước pháp luật bất cứ tại 
đâu. 
 
Điều 7: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ bình 
đẳng không kỳ thị. Mọi người đều được bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay xúi giục kỳ thị 
trái với Tuyên Ngôn này. 
 
Điều 8: Ai cũng có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can thiệp chống lại 
những hành động vi phạm những quyền căn bản được hiến pháp và luật pháp thừa 
nhận. 
 
Điều 9: Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đầy một cách độc đoán. 
 
Điều 10: Ai cũng có quyền, trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, được một toà án độc 
lập và vô tư xét xử một cách công khai và công bằng để phán xử về những quyền lợi 
và nghiã vụ của mình, hay về những tội trạng hình sự mà mình bị cáo buộc. 
 
Điều 11: 
1) Bị cáo về một tội hình sự được suy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng 
phạm pháp trong một phiên xử công khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền 
biện hộ. 
2) Không ai có thể bị kết án về một tội hình sự do những điều mình đã làm hay không 
làm, nếu những điều ấy không cấu thành tội hình sự chiếu theo luật pháp quốc gia 
hay luật pháp quốc tế hiện hành; mà cũng không bị tuyên phạt một hình phạt nặng 
hơn hình phạt được áp dụng trong thời gian phạm pháp. 
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Điều 12: Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tư, gia đình, nhà 
ở, thư tín, hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cũng có quyền được luật 
pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy. 
 
Điều 13: 
1) Ai cũng có quyền tự do đi lại và cư trú trong quản hạt quốc gia. 
2) Ai cũng có quyền rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình, và có 
quyền hồi hương. 
 
Điều 14: 
1) Khi bị đàn áp, ai cũng có quyền tìm nơi tị nạn và được hưởng quyền tị nạn tại các 
quốc gia khác. 
2) Quyền này không được viện dẫn trong trường hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ 
vào những tội trạng không có tính cách chính trị hay vào những hành động trái với 
mục đích và tôn chỉ của Liên Hợp Quốc. 
 
Điều 15: 
1) Ai cũng có quyền có quốc tịch. 
2) Không ai có thể bị tước quốc tịch hay tước quyền thay đổi quốc tịch một cách độc 
đoán. 
 
Điều 16: 
1) Đến tuổi thành hôn, thanh niên nam nữ có quyền kết hôn và lập gia đình mà không 
bị ngăn cấm vì lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng khi kết 
hôn, trong thời gian hôn thú cũng như khi ly hôn. 
2) Hôn thú chỉ có giá trị nếu có sự thuận tình hoàn toàn tự do của những người kết 
hôn. 
3) Gia đình là đơn vị tự nhiên và căn bản của xã hội, và phải được xã hội và quốc gia 
bảo vệ. 
 
Điều 17: 
1) Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tư hoặc hùn hiệp với người khác. 
2) Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán. 
 
Điều 18: Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo; quyền 
này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị 
tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc 
riêng mình hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng. 
 
Điều 19: Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này 
bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm 
kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông 
không kể biên giới quốc gia. 
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Điều 20: 
1) Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hoà bình. 
2) Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đoàn. 
 
Điều 21: 
1) Ai cũng có quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình, hoặc trực tiếp hoặc 
qua các đại biểu do mình tự do lựa chọn. 
2) Ai cũng có quyền bình đẳng tham gia công vụ trong nước. 
3) Ý nguyện của quốc dân phải được coi là căn bản của mọi quyền lực quốc gia; ý 
nguyện này phải được biểu lộ qua những cuộc tuyển cử có định kỳ và trung thực, 
theo phương thức phổ thông đầu phiếu kín, hay theo các thủ tục tuyển cử tự do 
tương tự. 
 
Điều 22: Với tư cách là một thành viên của xã hội, ai cũng có quyền được hưởng an 
sinh xã hội, cũng như có quyền đòi được hưởng những quyền kinh tế, xã hội và văn 
hoá cần thiết cho nhân phẩm và sự tự do phát huy cá tính của mình, nhờ những nỗ 
lực quốc gia, sự hợp tác quốc tế, và theo cách tổ chức cùng tài nguyên của quốc gia. 
 
Điều 23: 
1) Ai cũng có quyền được làm việc, được tự do lựa chọn việc làm, được hưởng 
những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi và được bảo vệ chống thất nghiệp. 
2) Cùng làm việc ngang nhau, mọi người được trả lương ngang nhau, không phân 
biệt đối xử. 
3) Người làm việc được trả lương tương xứng và công bằng, đủ để bảo đảm cho 
bản thân và gia đình một đời sống xứng đáng với nhân phẩm, và nếu cần, sẽ được 
bổ sung bằng những biện pháp bảo trợ xã hội khác. 
4) Ai cũng có quyền thành lập nghiệp đoàn hay gia nhập nghiệp đoàn để bảo vệ 
quyền lợi của mình. 
 
Điều 24: Ai cũng có quyền nghỉ ngơi và giải trí, được hưởng sự hạn định hợp lý số 
giờ làm việc và những ngày nghĩ định kỳ có trả lương. 
 
Điều 25: 
1) Ai cũng có quyền được hưởng một mức sống khả quan về phương diện sức khỏe 
và an lạc cho bản thân và gia đình kể cả thức ăn, quần áo, nhà ở, y tế và những dịch 
vụ cần thiết; ai cũng có quyền được hưởng an sinh xã hội trong trường hợp thất 
nghiệp, đau ốm, tật nguyền, góa bụa, già yếu, hay thiếu phương kế sinh nhai do 
những hoàn cảnh ngoài ý muốn. 
2) Sản phụ và trẻ em được đặc biệt săn sóc và giúp đỡ. Tất cả các con, dầu là chính 
thức hay ngoại hôn, đều được hưởng bảo trợ xã hội như nhau. 
 
Điều 26: 
1) Ai cũng có quyền được hưởng giáo dục. Giáo dục phải được miễn phí ít nhất ở 
cấp sơ đẳng và căn bản. Giáo dục sơ đẳng có tính cách cưỡng bách. Giáo dục kỹ 
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thuật và chuyên nghiệp phải được phổ cập. Giáo dục cao đẳng phải được phổ cập 
cho mọi sinh viên trên căn bản bình đẳng, lấy thành tích làm tiêu chuẩn. 
2) Giáo dục phải nhằm phát huy đầy đủ nhân cách, tăng cường sự tôn trọng nhân 
quyền và những quyền tự do căn bản; phải đề cao sự thông cảm, bao dung và hữu 
nghị giữa các quốc gia, các cộng đồng sắc tộc hay tôn giáo, đồng thời yểm trợ 
những hoạt động của Liên Hợp Quốc trong việc duy trì hoà bình. 
3) Cha mẹ có quyền ưu tiên lựa chọn giáo dục cho các con. 
 
Điều 27: 
1) Ai cũng có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, thưởng 
ngoạn nghệ thuật, được hưởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy. 
2) Ai cũng được bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những 
sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của mình. 
 
Điều 28: Ai cũng có quyền được hưởng một trật tự xã hội và trật tự quốc tế trong đó 
những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này có thể được thực hiện đầy đủ. 
 
Điều 29: 
1) Ai cũng có nghiã vụ đối với cộng đồng trong đó nhân cách của mình có thể được 
phát triển một cách tự do và đầy đủ. 
2) Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn 
do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa 
nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc 
chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn. 
3) Trong mọi trường hợp, những quyền tự do này không thể hành xử trái với những 
mục tiêu và tôn chỉ của Liên Hợp Quốc. 
 
Điều 30: Không một điều khoản nào trong Tuyên Ngôn này có thể giải thích để cho 
phép một quốc gia, một đoàn thể, hay một cá nhân nào được quyền hoạt động hay 
làm những hành vi nhằm tiêu hủy những quyền tự do liệt kê trong Tuyên Ngôn này. 
 

(Nguồn: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/) 
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CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM 
Bản đầy đủ 
 
Thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 
44-25 ngày 20/11/1989 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.  
Có hiệu lực từ ngày 2/9/1990, theo điều 49 của Công ước. 
 
Lời mở đầu 
Các Quốc gia thành viên Công ước này, 
 
Xét rằng, theo các nguyên tắc đã Công bố trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, sự 
thừa nhận phẩm giá vốn có cũng như các quyền bình đẳng và không thể tách rời của 
mọi thành viên trong gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, Công lý và hòa bình 
trên thế giới; 
 
Ghi nhớ rằng, các dân tộc thành viên của Liên Hợp Quốc đã từng khẳng định lại trong 
Hiến chương niềm tin của mình vào các quyền cơ bản, vào phẩm cách và giá trị của 
con người, đồng thời quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và cải thiện điều kiện sinh 
sống trên cơ sở một nền tự do rộng lớn hơn; 
 
Thừa nhận rằng, trong Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người và các Công 
ước quốc tế về quyền con người, Liên Hợp Quốc đã thỏa thuận và công bố rằng, mọi 
người đều có quyền được hưởng mọi quyền và tự do đã được nêu ra trong các văn 
kiện đó, mà không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính, 
ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hay 
xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hoặc địa vị khác; 
 
Nhắc lại rằng, trong Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người, Liên Hợp Quốc 
đã công bố rằng, trẻ em có quyền được hỗ trợ và chăm sóc đặc biệt; 
 
Tin tưởng rằng, gia đình, với ý nghĩa là tế bào xã hội cơ bản và môi trường tự nhiên 
cho sự phát triển và hạnh phúc của mọi thành viên, nhất là trẻ em, cần được sự bảo 
vệ và giúp đỡ cần thiết để đảm đương được đầy đủ trách nhiệm của mình trong 
cộng đồng; 
 
Thừa nhận rằng, để phát triển đầy đủ và hài hòa nhân cách của mình, trẻ em cần 
được lớn lên trong môi trường gia đình, trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương 
và cảm thông; 
 
Xét rằng, trẻ em cần được chuẩn bị đầy đủ để có thể sống một cuộc sống riêng trong 
xã hội và cần được nuôi dưỡng theo tinh thần các lý tưởng được nêu ra trong Hiến 
chương Liên Hợp Quốc, nhất là tinh thần hòa bình, phẩm giá, khoan dung, tự do, 
bình đẳng và đoàn kết; 
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Ghi nhớ rằng, sự cần thiết phải dành cho trẻ em sự chăm sóc đặc biệt là một yêu cầu 
đã được khẳng định trong Tuyên bố Geneva về quyền trẻ em năm 1924, trong Tuyên 
bố về quyền trẻ em do Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 20/11/1959 và 
đã được thừa nhận trong Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người, trong Công 
ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (đặc biệt là các điều 23 và 24), trong 
Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (đặc biệt là điều 10), trong 
những quy chế và văn kiện có liên quan khác của các cơ quan chuyên môn, các tổ 
chức quốc tế hoạt động vì phúc lợi của trẻ em; 
 
Ghi nhớ rằng, như đã chỉ ra trong Tuyên bố về quyền trẻ em, ”trẻ em, do còn non nớt 
về thể chất và trí tuệ, cần được chăm sóc và bảo vệ đặc biệt, kể cả sự bảo vệ thích 
hợp về mặt pháp lý trước cũng như sau khi ra đời”; 
 
Nhắc lại các điều khoản của Tuyên bố về các nguyên tắc xã hội và pháp lý có liên 
quan đến bảo hộ và phúc lợi cho trẻ em, đặc biệt đối với chế độ bố trí nuôi dưỡng và 
nhận con nuôi trong phạm vi quốc gia và quốc tế; Những quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu 
của Liên Hợp Quốc về áp dụng pháp luật đối với người chưa thành niên (Quy tắc Bắc 
Kinh) và Tuyên bố về bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong trường hợp khẩn cấp hoặc xung 
đột vũ trang; 
 
Thừa nhận rằng, ở mọi quốc gia trên thế giới, vẫn còn trẻ em sống trong các điều 
kiện đặc biệt khó khăn và những trẻ em đó cần nhận được sự quan tâm đặc biệt; 
 
Cân nhắc thích đáng đến tầm quan trọng của các truyền thống và giá trị văn hóa của 
mỗi dân tộc nhằm thúc đẩy sự bảo vệ và phát triển hài hòa của trẻ em; 
 
Thừa nhận tầm quan trọng của hợp tác quốc tế đối với việc cải thiện điều kiện sống 
của trẻ em ở mọi quốc gia, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển; 
 
Đã thỏa thuận như sau: 
 
PHẦN I 

 
Điều 1. 
Trong phạm vi Công ước này, trẻ em có nghĩa là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi, trừ 
trường hợp pháp luật có thể được áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành niên 
sớm hơn. 
 
Điều 2. 
1. Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng và bảo đảm những quyền được nêu ra 
trong Công ước này đối với mọi trẻ em thuộc quyền tài phán của họ mà không có bất 
cứ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan 
điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc, sắc tộc hay xã hội, tài sản, 
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khuyết tật, thành phần xuất thân hay địa vị khác của trẻ em hoặc cha mẹ hay người 
giám hộ hợp pháp của trẻ em đó. 
2. Các Quốc gia thành viên phải thi hành mọi biện pháp thích hợp để bảo đảm cho trẻ 
em được bảo vệ trước mọi hình thức phân biệt đối xử hoặc trừng phạt vì các lý do 
địa vị, hoạt động, những ý kiến phát biểu hoặc tín ngưỡng của cha mẹ, người giám 
hộ pháp lý hoặc những thành viên khác trong gia đình của trẻ em. 
 
Điều 3. 
1. Trong mọi hoạt động liên quan tới trẻ em, dù được thực hiện bởi các cơ quan 
phúc lợi xã hội của nhà nước hay tư nhân, bởi tòa án, các nhà chức trách hành chính 
hay cơ quan pháp luật, thì lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là mối quan tâm hàng đầu. 
2. Các Quốc gia thành viên cam kết bảo đảm dành cho trẻ em sự bảo vệ và chăm 
sóc cần thiết cho hạnh phúc của các em, có tính đến những quyền và nghĩa vụ của 
cha mẹ, người giám hộ hợp pháp hay những cá nhân khác có trách nhiệm pháp lý 
đối với trẻ em và nhằm mục đích đó, sẽ tiến hành mọi biện pháp lập pháp và hành 
pháp thích hợp. 
3. Các Quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng những tổ chức, cơ quan và cơ sở chịu 
trách nhiệm chăm sóc hoặc bảo vệ trẻ em phải tuân thủ những tiêu chuẩn do các nhà 
chức trách có thẩm quyền quy định, đặc biệt trong các lĩnh vực an toàn, sức khỏe, về 
số lượng và tính phù hợp của đội ngũ nhân viên các cơ quan đó, cũng như về sự 
giám sát trình độ chuyên môn. 
 
Điều 4. 
Các Quốc gia thành viên phải thi hành mọi biện pháp lập pháp, hành pháp thích hợp 
và các biện pháp khác để thực hiện những quyền của trẻ em được thừa nhận trong 
Công ước này. Về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, các Quốc gia thành viên phải 
thi hành những biện pháp như vậy ở mức độ tối đa theo khả năng sẵn có của mình, 
và khi cần thiết, trong khuôn khổ hợp tác quốc tế. 
 
Điều 5. 
Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ các bậc cha 
mẹ, hoặc trong trường hợp thích hợp, của các thành viên trong gia đình mở rộng hay 
của cộng đồng theo phong tục địa phương quy định, của những người giám hộ pháp 
lý hay những người khác chịu trách nhiệm về mặt pháp lý với đứa trẻ, trong việc chỉ 
bảo và hướng dẫn thích hợp cho trẻ em thực hiện những quyền được thừa nhận 
trong Công ước này, theo cách thức phù hợp với mức độ phát triển về năng lực của 
đứa trẻ. 
 
Điều 6. 
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận rằng mọi trẻ em đều có quyền vốn có là được 
sống. 
2. Các Quốc gia thành viên phải bảo đảm đến mức tối đa có thể được sự sống còn 
và phát triển của trẻ em. 
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Điều 7. 
1. Trẻ em phải được đăng ký ngay lập tức sau khi được sinh ra và có quyền có họ 
tên, có quốc tịch ngay từ khi chào đời, và trong chừng mực có thể, quyền được biết 
cha mẹ mình và được cha mẹ mình chăm sóc. 
2. Các Quốc gia thành viên phải bảo đảm việc thực hiện những quyền đó phù hợp 
với pháp luật quốc gia, với những nghĩa vụ của họ theo các văn kiện quốc tế có liên 
quan đến lĩnh vực này, đặc biệt trong trường hợp mà nếu không làm như thế thì đứa 
trẻ sẽ không có quốc tịch. 
 
Điều 8. 
1. Các Quốc gia thành viên cam kết tôn trọng quyền của trẻ em được giữ gìn bản sắc 
của mình, kể cả quốc tịch, họ tên và các quan hệ gia đình được pháp luật thừa nhận, 
mà không có sự can thiệp bất hợp pháp nào. 
2. Khi trẻ em bị tước đoạt một cách bất hợp pháp một số hoặc tất cả những yếu tố 
thuộc về bản sắc của các em, thì các Quốc gia thành viên phải cung cấp sự trợ giúp 
và bảo vệ thích hợp, nhằm mục đích nhanh chóng khôi phục lại bản sắc cho các em 
đó. 
 
Điều 9. 
1. Các Quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng trẻ em không bị tách khỏi cha, mẹ trái 
với ý muốn của họ, trừ trường hợp do các cơ quan có thẩm quyền quyết định với sự 
thẩm định của tòa án rằng theo pháp luật và các thủ tục áp dụng thì việc tách khỏi 
cha, mẹ như vậy là cần thiết cho lợi ích tốt nhất của trẻ em. Quyết định này có thể là 
cần thiết trong những trường hợp đặc biệt như trẻ em bị cha mẹ lạm dụng hay bỏ 
mặc, hoặc khi cha mẹ sống ly thân và cần có một quyết định về nơi cư trú của trẻ 
em. 
2. Trong mọi quá trình tố tụng theo như khoản 1, mọi bên liên quan phải được có cơ 
hội tham gia và bày tỏ quan điểm của mình. 
3. Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng quyền của đứa trẻ phải sống cách ly khỏi 
cha, mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ, được duy trì những quan hệ riêng tư và được tiếp xúc 
trực tiếp với cả cha và mẹ một cách đều đặn, trừ khi việc này trái với lợi ích tốt nhất 
của đứa trẻ. 
3. Khi việc tách khỏi cha, mẹ như vậy là kết quả của bất kỳ hành động nào của một 
Quốc gia thành viên như giam giữ, bỏ tù, trục xuất khỏi đất nước, đày đi xa hay chết 
(gồm cả những cái chết xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào khi người đó đang bị nhà 
nước giam giữ), của cha hay mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ của đứa trẻ, hay của bản thân 
đứa trẻ, thì Quốc gia thành viên đó phải cung cấp theo yêu cầu cho cha mẹ, cho đứa 
trẻ, hoặc nếu thích hợp, cho một thành viên khác của gia đình, những thông tin thiết 
yếu về địa chỉ của một hay nhiều thành viên vắng mặt của gia đình, trừ khi việc cung 
cấp thông tin như thế sẽ phương hại đến phúc lợi của đứa trẻ. Các Quốc gia thành 
viên còn phải bảo đảm rằng việc đề ra yêu cầu như vậy sẽ không tự nó gây nên 
những hậu quả có hại cho người (hoặc những người) liên quan. 
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Điều 10. 
 
1. Phù hợp với nghĩa vụ của các Quốc gia thành viên theo Điều 9, khoản 1, các đơn 
của đứa trẻ hoặc của cha mẹ đứa trẻ yêu cầu được nhập cảnh vào hay xuất cảnh 
khỏi một Quốc gia thành viên vì mục đích đoàn tụ gia đình phải được các Quốc gia 
thành viên xử lý một cách tích cực, nhân đạo và nhanh chóng. Hơn nữa, các Quốc 
gia thành viên phải bảo đảm rằng việc đưa một yêu cầu như thế sẽ không gây ra 
những hậu quả có hại cho những người đứng đơn yêu cầu và cho các thành viên gia 
đình họ. 
2. Trẻ em có cha mẹ mà mỗi người cư trú ở các quốc gia khác nhau phải có quyền 
được duy trì đều đặn, trừ khi gặp hoàn cảnh đặc biệt, các quan hệ cá nhân và tiếp 
xúc trực tiếp với cả cha và mẹ. Nhằm mục đích đó và phù hợp với nghĩa vụ của các 
Quốc gia thành viên theo Điều 9, khoản 2, các Quốc gia thành viên phải tôn trọng 
quyền của đứa trẻ và của cha mẹ em được rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả chính 
quốc gia của họ và quyền trở về quốc gia của họ. Quyền được rời khỏi bất kỳ quốc 
gia nào sẽ chỉ lệ thuộc vào những điều hạn chế được ghi trong pháp luật và cần thiết 
để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, y tế, đạo đức hoặc các quyền và sự 
tự do của những người khác, và phù hợp với các quyền khác được thừa nhận trong 
Công ước này. 
 
Điều 11. 
1. Các Quốc gia thành viên phải tiến hành các biện pháp để chống việc mang trẻ em 
ra nước ngoài bất hợp pháp và việc không đưa trẻ em trở về từ nước ngoài. 
2. Để đạt được mục đích này, các Quốc gia thành viên sẽ thúc đẩy việc ký kết những 
hiệp định song phương hoặc đa phương có liên quan, hay tham gia các hiệp định 
hiện có. 
 
Điều 12. 
1. Các Quốc gia thành viên phải bảo đảm cho trẻ em có đủ khả năng hình thành quan 
điểm riêng của mình, được quyền tự do phát biểu những quan điểm đó về mọi vấn 
đề tác động đến trẻ em, và những quan điểm của trẻ em phải được coi trọng một 
cách thích đáng, tương ứng với độ tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ em. 
2. Vì mục đích đó, trẻ em phải được đặc biệt trao cơ hội nói lên ý kiến của mình trong 
bất kỳ quá trình tố tụng tư pháp hoặc hành chính nào có liên quan đến trẻ, trực tiếp 
hoặc thông qua một người đại diện hay một cơ quan thích hợp, theo cách thức phù 
hợp với những quy tắc thủ tục trong pháp luật quốc gia. 
 
Điều 13. 
1. Trẻ em có quyền tự do bày tỏ ý kiến; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, 
tiếp nhận và phổ biến tất cả các loại thông tin và tư tưởng ở mọi lĩnh vực, bằng lời 
nói, văn bản viết tay hoặc bản in, hay dưới hình thức nghệ thuật hoặc bất kỳ phương 
tiện truyền thông nào khác mà trẻ em lựa chọn. 
2. Việc thực hiện quyền này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, nhưng những 
hạn chế này phải được quy định bằng pháp luật và là cần thiết: 
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a. Để tôn trọng các quyền và danh dự của người khác; hoặc 
b. Để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức và sức khỏe của cộng 
đồng. 
 
Điều 14. 
1. Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và 
tôn giáo của trẻ em. 
2. Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng quyền, nghĩa vụ của các bậc cha mẹ, và 
trong trường hợp thích hợp, của những người giám hộ pháp lý, trong việc hướng dẫn 
trẻ em thực hiện quyền này một cách phù hợp với mức độ phát triển của các em. 
3. Quyền tự do thực hành tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể chịu những hạn chế 
do pháp luật quy định và là cần thiết để bảo vệ an ninh công cộng, trật tự xã hội, y tế 
hay đạo đức của cộng đồng hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người 
khác. 
 
Điều 15. 
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận các quyền của trẻ em được tự do kết giao và 
hội họp hòa bình. 
2. Các Quốc gia thành viên không được đặt ra bất kỳ một hạn chế nào với việc thực 
hiện các quyền này, ngoài những điều mà đề ra phù hợp với pháp luật và là cần thiết 
trong một xã hội dân chủ, vì lợi ích của an ninh quốc gia, an ninh công cộng, trật tự xã 
hội, y tế, đạo đức của cộng đồng, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của 
người khác. 
 
Điều 16. 
1. Không trẻ em nào phải chịu sự can thiệp tùy tiện hay bất hợp pháp vào việc riêng 
tư, gia đình, nhà cửa hoặc thư tín cũng như những sự công kích bất hợp pháp vào 
danh dự và thanh danh của các em. 
2. Trẻ em có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại sự can thiệp hay công kích như 
vậy. 
 
Điều 17. 
Các Quốc gia thành viên thừa nhận chức năng quan trọng của các phương tiện 
truyền thông đại chúng và phải bảo đảm rằng trẻ em được thu nhận thông tin và tư 
liệu từ nhiều nguồn khác nhau, ở phạm vi quốc gia và quốc tế, đặc biệt là những 
thông tin, tư liệu nhằm mục đích cổ vũ cho lợi ích xã hội, tinh thần và đạo đức cũng 
như sức khỏe về thể chất và tinh thần của trẻ em. 
Nhằm mục đích này, các Quốc gia thành viên sẽ: 
1. Khuyến khích các cơ quan truyền thông đại chúng phổ biến những thông tin và tư 
liệu có lợi về xã hội và văn hóa cho trẻ em và phù hợp với tinh thần của Điều 29; 
2. Khuyến khích sự hợp tác quốc tế trong việc sản xuất, trao đổi và phổ biến những 
thông tin và tư liệu như thế từ nhiều nguồn văn hóa khác nhau ở quốc gia và quốc tế; 
3. Khuyến khích việc sản xuất và phổ biến sách dành cho trẻ em; 
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4. Khuyến khích các cơ quan thông tin đại chúng đặc biệt lưu ý đến những nhu cầu 
về ngôn ngữ của trẻ em thuộc các nhóm thiểu số hay bản địa; 
5. Khuyến khích phát triển những hướng dẫn thích hợp cho việc bảo vệ trẻ em chống 
lại những thông tin và tư liệu có hại cho lợi ích của các em, có lưu ý đến những quy 
định được nêu trong các Điều 13 và 18. 
 
Điều 18. 
1. Các Quốc gia thành viên phải có những cố gắng cao nhất để bảo đảm việc thừa 
nhận nguyên tắc là cả cha và mẹ đều có trách nhiệm chung trong việc nuôi dưỡng và 
sự phát triển của con cái. Cha mẹ, và tùy trường hợp có thể là người giám hộ hợp 
pháp, có trách nhiệm đầu tiên trong việc nuôi dưỡng và sự phát triển của trẻ em. 
Những lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là điều quan tâm cơ bản của họ. 
2. Vì mục đích bảo đảm và thúc đẩy việc thực hiện các quyền được quy định trong 
Công ước này, các Quốc gia thành viên phải dành sự giúp đỡ thích đáng cho các 
bậc cha mẹ và những người giám hộ hợp pháp trong việc thực hiện trách nhiệm nuôi 
dưỡng trẻ em, và phải bảo đảm phát triển những thể chế, phương tiện và dịch vụ 
cho việc chăm sóc trẻ em. 
3. Các Quốc gia thành viên phải thi hành mọi biện pháp thích hợp để bảo đảm cho 
con cái của những cha mẹ đang làm việc có quyền được hưởng các dịch vụ và 
phương tiện chăm sóc trẻ em mà họ có đủ tư cách được hưởng. 
 
Điều 19. 
1. Các Quốc gia thành viên phải thực hiện mọi biện pháp thích hợp về lập pháp, hành 
pháp, xã hội và giáo dục để bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất 
hoặc tinh thần, bị đánh đập hay lạm dụng, bị bỏ mặc hoặc sao nhãng chăm sóc, bị 
ngược đãi hoặc bóc lột, gồm cả sự xâm phạm tình dục, trong khi trẻ em vẫn nằm 
trong vòng chăm sóc của cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, của một hay nhiều người giám 
hộ pháp lý, hoặc của bất kỳ người nào khác được giao việc chăm sóc trẻ em. 
2. Những biện pháp bảo vệ như vậy, trong chừng mực thích hợp, cần bao gồm các 
thủ tục hữu hiệu để thành lập các chương trình xã hội nhằm dành sự hỗ trợ cần thiết 
cho trẻ em và những người chăm sóc trẻ em, cũng như các hình thức phòng ngừa 
khác và cho việc xác định, báo cáo, chuyển cấp, điều tra, xử lý và tiến hành những 
bước tiếp theo trong các trường hợp ngược đãi trẻ em như đã mô tả trên đây, và, 
nếu thích hợp, cho sự can thiệp về mặt tư pháp. 
 
Điều 20. 
1. Một trẻ em, tạm thời hay vĩnh viễn bị tước mất môi trường gia đình của mình, hoặc 
vì những lợi ích tốt nhất của chính bản thân mình mà không được phép tiếp tục ở 
trong môi trường gia đình, có quyền được hưởng sự bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt của 
Nhà nước. 
2. Các Quốc gia thành viên phải cho các trẻ em như thế được hưởng sự chăm sóc 
thay thế tương ứng, phù hợp với pháp luật quốc gia. 
3. Sự chăm sóc như thế có thể bao gồm nhiều hình thức, chẳng hạn như gửi nuôi, 
hình thức Kafala theo luật Hồi giáo, việc nhận làm con nuôi, hoặc nếu cần thiết, gửi 
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vào những cơ sở chăm sóc trẻ em thích hợp. Khi cân nhắc các giải pháp, phải quan 
tâm thích đáng đến mong muốn nuôi dạy trẻ em lâu dài cũng như đến nền tảng dân 
tộc, tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ của đứa trẻ. 
 
Điều 21. 
Các Quốc gia thành viên mà thừa nhận hoặc cho phép việc nhận làm con nuôi phải 
bảo đảm rằng những lợi ích tốt nhất của trẻ em là mối quan tâm cao nhất trong vấn 
đề này, và phải: 
1. Bảo đảm rằng, việc nhận trẻ em làm con nuôi chỉ được tiến hành với sự cho phép 
của những cơ quan có thẩm quyền mà, phù hợp với pháp luật và các thủ tục, và trên 
cơ sở các thông tin thích hợp và đáng tin cậy, quyết định rằng việc nhận trẻ em làm 
con nuôi là có thể chấp nhận được khi xét đến thân phận của trẻ em về cha, mẹ, họ 
hàng, người giám hộ hợp pháp và rằng, nếu được yêu cầu, những người có liên 
quan đó đồng ý một cách có hiểu biết việc nhận con nuôi trên cơ sở tham khảo ý 
kiến khi cần thiết; 
2. Thừa nhận rằng, việc cho trẻ em ra nước ngoài làm con nuôi có thể coi như một 
biện pháp thay thế để chăm sóc trẻ em, nếu như đứa trẻ đó không thể gửi gắm được 
cho một gia đình chăm nom hay được một gia đình nhận nuôi, hoặc không thể nhận 
được sự chăm sóc bằng bất cứ cách thức thích hợp nào khác tại nước nguyên quán 
của em; 
3. Bảo đảm rằng trẻ em được người nước ngoài nhận làm con nuôi cũng được 
hưởng những sự bảo vệ và điều kiện tương đương theo các quy định hiện hành của 
việc làm con nuôi trong nước; 
4. Thi hành tất cả các biện pháp thích hợp để bảo đảm rằng, trong trường hợp nhận 
con nuôi ở nước ngoài, việc nhận con nuôi không dẫn đến sự trục lợi không chính 
đáng về tài chính của những người liên quan trong việc nhận con nuôi; 
5. Khi thích hợp, thúc đẩy những mục tiêu của điều này bằng cách ký kết những dàn 
xếp hoặc thỏa thuận song phương hay đa phương và cố gắng trong khuôn khổ đó, 
bảo đảm rằng việc đưa trẻ em sang nước khác làm con nuôi do những cơ quan hay 
bộ phận có thẩm quyền tiến hành. 
 
Điều 22. 
1. Các Quốc gia thành viên phải thực hiện những biện pháp thích hợp để bảo đảm 
rằng những trẻ em xin quy chế tị nạn hoặc được xem là người tị nạn theo pháp luật 
và thủ tục quốc gia hay quốc tế có liên quan, dù có cha mẹ hay bất kỳ một người nào 
khác đi cùng hay không đi cùng, sẽ nhận được sự bảo vệ và giúp đỡ nhân đạo thích 
đáng trong việc hưởng các quyền thích hợp nêu ra trong Công ước này, và trong 
những văn kiện quốc tế khác về quyền con người hay nhân đạo mà những quốc gia 
có liên quan là thành viên. 
2. Nhằm mục đích đó, các Quốc gia thành viên, nếu xét thấy thích hợp, cần hợp tác 
trong mọi cố gắng của Liên Hợp Quốc hoặc các tổ chức liên chính phủ hay phi chính 
phủ có thẩm quyền đang hợp tác với Liên Hợp Quốc, để bảo vệ, giúp đỡ những trẻ 
em như thế, và để tìm kiếm cha mẹ hoặc những thành viên khác trong gia đình của 
bất kỳ trẻ em tị nạn nào, nhằm có được những thông tin cần thiết để đưa trẻ em đó 
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đoàn tụ gia đình. Trong trường hợp không thể tìm ra cha mẹ hay các thành viên khác 
của gia đình em thì đứa trẻ đó phải được hưởng sự bảo vệ giống như bất kỳ trẻ em 
nào mà vĩnh viễn hay tạm thời bị mất môi trường gia đình vì bất kỳ lý do gì, như đã 
được nêu trong Công ước này. 
 
Điều 23. 
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận rằng trẻ em khuyết tật về tinh thần hay thể chất 
cần được hưởng một cuộc sống đầy đủ và tươm tất trong những điều kiện bảo đảm 
phẩm giá, thúc đẩy khả năng tự lực và tạo cơ sở cho trẻ em tham gia tích cực vào 
cộng đồng. 
2. Các Quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em khuyết tật được chăm sóc 
đặc biệt và tùy theo các nguồn lực sẵn có, phải khuyến khích và bảo đảm dành cho 
trẻ em khuyết tật và cho những người có trách nhiệm chăm sóc sự giúp đỡ mà họ 
yêu cầu mà thích hợp với điều kiện của trẻ em đó và với hoàn cảnh của cha mẹ hay 
những người khác chăm sóc trẻ em đó. 
3. Trên cơ sở thừa nhận các nhu cầu đặc biệt của trẻ em khuyết tật, sự giúp đỡ dành 
cho trẻ em khuyết tật theo khoản 2 của điều này phải được cung cấp miễn phí, bất kỳ 
khi nào có thể, có tính đến khả năng tài chính của cha mẹ hay những người khác 
chăm sóc trẻ em khuyết tật và sự giúp đỡ đó sẽ được sắp xếp để bảo đảm rằng trẻ 
em khuyết tật được tiếp cận một cách hiệu quả và được nhận sự giáo dục, đào tạo, 
các dịch vụ y tế và dịch vụ phục hồi chức năng, chuẩn bị công ăn việc làm và các cơ 
hội vui chơi, giải trí theo cách thức có lợi cho việc trẻ em có thể hòa nhập tối đa vào 
xã hội và phát triển các năng lực cá nhân, kể cả sự phát triển văn hóa và tinh thần 
của những trẻ em đó. 
4. Trên tinh thần hợp tác quốc tế, các Quốc gia thành viên phải thúc đẩy việc trao đổi 
thông tin thích hợp trên lĩnh vực phòng bệnh và về lĩnh vực chữa trị y tế, tâm lý và 
chức năng cho trẻ em khuyết tật, kể cả việc phổ biến và tiếp cận các thông tin liên 
quan đến phương pháp giáo dục, phục hồi chức năng và đào tạo nghề với mục tiêu 
giúp cho các Quốc gia thành viên nâng cao khả năng và trình độ của họ để mở rộng 
kinh nghiệm của họ trong những lĩnh vực này. Về mặt này, cần đặc biệt chú ý đến 
nhu cầu của các nước đang phát triển. 
 
Điều 24. 
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em được hưởng tiêu chuẩn sức 
khỏe ở mức cao nhất có thể được và được tiếp cận các cơ sở chữa bệnh và phục 
hồi sức khỏe. Các Quốc gia thành viên phải cố gắng bảo đảm không một trẻ em nào 
bị tước đoạt quyền được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe như vậy. 
2. Các Quốc gia thành viên phải theo đuổi việc thực hiện đầy đủ quyền này, và đặc 
biệt, phải thực hiện những biện pháp thích hợp để: 
a. Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ em; 
b. Bảo đảm dành sự giúp đỡ y tế và chăm sóc sức khỏe cần thiết cho mọi trẻ em, 
trong đó chú trọng phát triển công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; 
c. Chống bệnh tật và nạn suy dinh dưỡng, kể cả trong khuôn khổ công tác chăm sóc 
sức khỏe ban đầu, chẳng hạn qua việc áp dụng các công nghệ sẵn có và qua việc 
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cung cấp thức ăn đầy đủ dinh dưỡng và nước uống sạch, có tính đến những nguy 
cơ ô nhiễm môi trường; 
d. Bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe thích hợp cho người mẹ trước và sau khi sinh; 
e. Bảo đảm rằng mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là những bậc cha mẹ và trẻ em, được 
thông tin, tiếp thu giáo dục và được hỗ trợ trong việc sử dụng các kiến thức cơ bản 
về sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em, về những ưu điểm của việc nuôi con bằng 
sữa mẹ, về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và phòng ngừa các tai biến; 
f. Phát triển công tác phòng bệnh, hướng dẫn cha mẹ, cũng như các hoạt động giáo 
dục và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. 
3. Các Quốc gia thành viên phải thực hiện mọi biện pháp thích hợp và hiệu quả nhằm 
xóa bỏ những tập tục có hại cho sức khỏe của trẻ em. 
4. Các Quốc gia thành viên cam kết thúc đẩy và khuyến khích sự hợp tác quốc tế 
nhằm dần dần đạt đến sự thực hiện đầy đủ các quyền được thừa nhận trong điều 
này. Về vấn đề này, phải đặc biệt tính đến nhu cầu của các quốc gia đang phát triển. 
 
Điều 25. 
Các Quốc gia thành viên thừa nhận rằng những trẻ em được các nhà chức trách có 
thẩm quyền bố trí chăm sóc, bảo vệ, hoặc điều trị sức khỏe về thể chất hay tinh thần 
có quyền được hưởng sự xem xét lại theo định kỳ chế độ điều trị và mọi điều kiện 
khác liên quan đến sự bố trí nói trên. 
 
Điều 26. 
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận mọi trẻ em đều có quyền hưởng an sinh xã hội, 
kể cả bảo hiểm xã hội, và phải thi hành những biện pháp cần thiết để thực hiện đầy 
đủ quyền này phù hợp với pháp luật nước mình. 
2. Khi thích hợp, các quyền lợi này cần được cung cấp trên cơ sở có tính đến các 
nguồn lực, hoàn cảnh của trẻ em và của những người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng 
trẻ em, cũng như yếu tố khác có liên quan đến việc xin được hưởng những quyền lợi 
đó do trẻ em hay người đại diện cho trẻ em thực hiện. 
 
Điều 27. 
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận quyền của mọi trẻ em được có mức sống thích 
đáng để phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và xã hội. 
2. Cha mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ hay những người khác chịu trách nhiệm về trẻ em có 
trách nhiệm đầu tiên trong việc bảo đảm các điều kiện sống cần thiết cho sự phát 
triển của trẻ em theo năng lực và khả năng tài chính của mình. 
3. Các Quốc gia thành viên, phù hợp với điều kiện của nước mình và trong phạm vi 
các phương tiện sẵn có của mình, phải thi hành các biện pháp thích hợp để giúp đỡ 
các bậc cha mẹ và những người khác chịu trách nhiệm về trẻ em thực hiện quyền 
này, và trong trường hợp cần thiết, phải thực hiện những chương trình hỗ trợ và giúp 
đỡ vật chất, đặc biệt là về dinh dưỡng, quần áo và nhà ở. 
4. Các Quốc gia thành viên phải tiến hành mọi biện pháp thích hợp để bảo đảm phục 
hồi việc nuôi dưỡng trẻ em từ cha mẹ hay những người khác có trách nhiệm về tài 
chính đối với trẻ em tại Quốc gia thành viên đó cũng như ở nước ngoài. Cụ thể, nếu 
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người có trách nhiệm về tài chính đối với trẻ em sống ở một quốc gia khác thì các 
Quốc gia thành viên phải thúc đẩy việc gia nhập các thỏa thuận quốc tế hay ký kết 
những thỏa thuận như vậy, cũng như đặt ra những cơ chế thích hợp khác. 
 
Điều 28. 
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em được học hành, và để từng 
bước thực hiện quyền này trên cơ sở bình đẳng về cơ hội, phải: 
a. Thực hiện chính sách giáo dục tiểu học bắt buộc, sẵn có và miễn phí cho tất cả 
mọi người; 
b. Khuyến khích phát triển nhiều hình thức giáo dục trung học khác nhau, kể cả giáo 
dục phổ thông và dạy nghề, làm cho những hình thức giáo dục này sẵn có và mọi trẻ 
em đều có thể tiếp cận, và thi hành các biện pháp thích hợp như đưa ra loại hình giáo 
dục miễn phí và cung cấp hỗ trợ tài chính trong trường hợp cần thiết; 
c. Dùng mọi phương tiện thích hợp để giúp cho tất cả mọi người, trên cơ sở khả 
năng của mình, đều có thể tiếp cận với giáo dục đại học; 
d. Làm cho những hướng dẫn và thông tin về giáo dục và dạy nghề sẵn có và mọi trẻ 
em đều có thể tiếp cận được; 
e. Có biện pháp khuyến khích việc đi học đều đặn ở trường và giảm tỷ lệ bỏ học. 
2. Các Quốc gia thành viên phải thi hành các biện pháp thích hợp để bảo đảm rằng 
kỷ luật nhà trường được thực hiện phù hợp với nhân phẩm của trẻ em và theo đúng 
Công ước này. 
3. Các Quốc gia thành viên phải thúc đẩy và khuyến khích sự hợp tác quốc tế trong 
những vấn đề liên quan đến giáo dục, đặc biệt nhằm đóng góp vào việc xóa bỏ nạn 
dốt nát và mù chữ trên toàn thế giới và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các 
kiến thức khoa học, kỹ thuật và các phương pháp giảng dạy hiện đại. Về mặt này, 
nhu cầu của các quốc gia đang phát triển phải được đặc biệt chú ý. 
 
Điều 29. 
1. Các Quốc gia thành viên nhất trí rằng, việc giáo dục trẻ em phải được hướng tới: 
a. Phát triển tối đa nhân cách, tài năng, các khả năng về trí tuệ và thể chất của trẻ em; 
b. Phát triển sự tôn trọng quyền con người và các tự do cơ bản, tôn trọng những 
nguyên tắc được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc; 
c. Phát triển sự tôn trọng đối với cha mẹ của trẻ em, tôn trọng bản sắc văn hóa, ngôn 
ngữ và các giá trị của bản thân trẻ em, tôn trọng những giá trị quốc gia của đất nước 
mà trẻ em đang sống và của đất nước là nguyên quán của trẻ em, tôn trọng những 
nền văn minh khác với nền văn minh của nơi mà trẻ em sinh ra; 
d. Chuẩn bị cho trẻ em sống một cuộc sống có trách nhiệm trong xã hội tự do, theo 
tinh thần hiểu biết, hòa bình, khoan dung, bình đẳng giữa nam và nữ và tình hữu nghị 
giữa các dân tộc, các nhóm chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo và những người gốc bản 
địa; 
e. Phát triển sự tôn trọng đối với môi trường tự nhiên. 
2. Không một quy định nào trong điều này hay trong Điều 28 sẽ được giải thích theo 
hướng làm tổn hại đến quyền tự do của các cá nhân và tập thể được thành lập và 
điều hành những tổ chức giáo dục, với điều kiện phải luôn tuân thủ nguyên tắc được 
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nêu trong khoản 1 của điều này và phù hợp các yêu cầu là giáo dục do các tổ chức 
đó cung cấp phải tuân theo các tiêu chuẩn tối thiểu mà Nhà nước đặt ra. 
 
Điều 30. 
Tại những quốc gia có các nhóm thiểu số về sắc tộc, tôn giáo hay ngôn ngữ hoặc 
những người bản địa, trẻ em thuộc một nhóm thiểu số đó hoặc trẻ em bản địa sẽ 
không bị khước từ quyền được hưởng nền văn hóa của mình, được bày tỏ, thực 
hành tôn giáo của mình và sử dụng ngôn ngữ của mình khi sinh hoạt trong cộng đồng 
với các thành viên khác của nhóm. 
 
Điều 31. 
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em được nghỉ ngơi và thư giãn, 
được tham gia vui chơi và những hoạt động giải trí và được tự do tham gia các sinh 
hoạt văn hóa và nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi. 
2. Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng và thúc đẩy quyền của trẻ em được tham 
gia đầy đủ vào sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật, và sẽ khuyến khích việc dành cho trẻ 
em những cơ hội bình đẳng, thích hợp trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải 
trí và thư giãn. 
 
Điều 32. 
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em được bảo vệ không bị bóc 
lột về kinh tế và không phải làm bất kỳ Công việc gì nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến 
việc học hành của trẻ em, hoặc có hại đối với sức khỏe hay sự phát triển về thể chất, 
trí tuệ, tinh thần, đạo đức hay xã hội của trẻ em. 
2. Các Quốc gia thành viên phải thi hành những biện pháp lập pháp, hành chính, xã 
hội và giáo dục để bảo đảm thực hiện điều này. Để đạt mục tiêu này, và tính đến 
những điều khoản thích hợp của những văn kiện quốc tế khác, các Quốc gia thành 
viên phải: 
a. Quy định một hay nhiều mức tuổi tối thiểu được phép thu nhận vào làm công; 
b. Có các quy định thích hợp về giờ giấc và điều kiện lao động của người làm công; 
c. Có các hình thức phạt tiền hay các hình thức phạt thích hợp khác để bảo đảm 
thực hiện điều này. 
 
Điều 33. 
Các Quốc gia thành viên phải thực hiện mọi biện pháp thích hợp, bao gồm những 
biện pháp lập pháp, hành pháp, xã hội và giáo dục để bảo vệ trẻ em khỏi bị lôi kéo 
vào việc sử dụng bất hợp pháp các chất ma túy và kích thích thần kinh như đã được 
quy định trong các điều ước quốc tế có liên quan, và để ngăn ngừa việc sử dụng trẻ 
em vào việc sản xuất, buôn bán bất hợp pháp các chất đó. 
 
Điều 34. 
Các Quốc gia thành viên cam kết bảo vệ trẻ em trước mọi hình thức bóc lột và lạm 
dụng tình dục. Vì mục đích này, các Quốc gia thành viên phải đặc biệt thực hiện mọi 
biện pháp thích hợp ở cấp quốc gia, song phương và đa phương để ngăn ngừa; 
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1. Việc xúi giục hay ép buộc trẻ em tham gia bất kỳ hoạt động tình dục trái pháp luật 
nào; 
2. Việc sử dụng có tính chất bóc lột trẻ em trong hoạt động mại dâm hay các hoạt 
động tình dục trái pháp luật khác; 
3. Việc sử dụng có tính chất bóc lột trẻ em trong các cuộc biểu diễn hay trong các tài 
liệu khiêu dâm. 
 
Điều 35. 
Các Quốc gia thành viên phải thực hiện mọi biện pháp song phương và đa phương 
thích hợp để ngăn ngừa việc bắt cóc, buôn bán trẻ em vì bất kỳ mục đích gì, dưới bất 
kỳ hình thức nào. 
 
Điều 36. 
Các Quốc gia thành viên phải bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bóc lột khác làm 
phương hại về bất kỳ phương diện nào đến phúc lợi của trẻ em. 
 
Điều 37. 
Các Quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng: 
1. Không trẻ em nào bị tra tấn hay bị đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hay 
hạ thấp nhân phẩm. Những người dưới 18 tuổi nếu gây ra những hành động phạm 
pháp sẽ không bị áp dụng hình phạt tử hình hoặc tù chung thân mà không có khả 
năng được phóng thích; 
2. Không trẻ em nào bị tước quyền tự do một cách bất hợp pháp hoặc tùy tiện. Việc 
bắt, giam giữ hoặc bỏ tù trẻ em phải được tiến hành phù hợp với pháp luật và chỉ 
được coi là biện pháp cuối cùng và áp dụng trong thời hạn thích hợp ngắn nhất; 
3. Mọi trẻ em bị tước quyền tự do phải được đối xử nhân đạo với sự tôn trọng phẩm 
giá vốn có của con người, theo cách thức có tính đến các nhu cầu của những người 
ở lứa tuổi các em. Đặc biệt, mọi trẻ em bị tước quyền tự do phải được cách ly với 
người lớn, trừ trường hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ mà không nên làm như vậy, và 
các em phải có quyền duy trì sự tiếp xúc với gia đình qua thư từ và các cuộc viếng 
thăm, trừ những trường hợp ngoại lệ; 
4. Mọi trẻ em bị tước tự do có quyền được nhanh chóng tiếp cận sự trợ giúp pháp lý 
và những trợ giúp thích hợp khác, cũng như quyền được chất vấn tính chất hợp 
pháp của việc tước tự do đó trước một tòa án hay cơ quan có thẩm quyền, độc lập, 
vô tư khác và có quyền đòi hỏi một quyết định nhanh chóng liên quan đến bất kỳ 
hành động nào như vậy. 
 
Điều 38. 
1. Các Quốc gia thành viên cam kết tôn trọng và bảo đảm tôn trọng những quy tắc về 
luật nhân đạo quốc tế trong các cuộc xung đột vũ trang có liên quan đến trẻ em mà 
có hiệu lực với nước mình. 
2. Các Quốc gia thành viên phải thi hành mọi biện pháp khả thi có thể thực hiện được 
nhằm bảo đảm rằng những người chưa đến tuổi 15 không phải trực tiếp tham gia 
chiến sự. 
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3. Các Quốc gia thành viên phải tránh tuyển mộ bất kỳ người nào chưa đến 15 tuổi 
vào lực lượng vũ trang của mình; khi tuyển mộ trong số những người đã đến 15 tuổi 
nhưng chưa đến 18 tuổi, các Quốc gia thành viên phải cố gắng ưu tiên tuyển mộ 
những người nhiều tuổi nhất trong số đó. 
4. Phù hợp với nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế là bảo vệ dân thường 
trong các cuộc xung đột vũ trang, các Quốc gia thành viên phải thực hiện mọi biện 
pháp có thể thực hiện được nhằm bảo đảm sự bảo vệ và chăm sóc những trẻ em bị 
ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang. 
 
Điều 39. 
Các Quốc gia thành viên phải tiến hành mọi biện pháp thích hợp để thúc đẩy sự phục 
hồi về thể chất, tâm lý và tái hòa nhập xã hội của trẻ em là nạn nhân của bất kỳ hình 
thức bỏ mặc, bóc lột hay lạm dụng nào; tra tấn hay bất kỳ hình thức đối xử hay trừng 
phạt tàn ác, vô nhân đạo và hạ thấp nhân phẩm nào khác; hoặc của các cuộc xung 
đột vũ trang. Sự phục hồi và tái hòa nhập đó phải diễn ra trong môi trường giúp cho 
sức khỏe, lòng tự trọng và phẩm giá của trẻ em được phát triển. 
 
Điều 40. 
1. Các Quốc gia thành viên Công nhận quyền của mọi trẻ em bị tình nghi, bị cáo buộc 
hay bị xác nhận là đã vi phạm luật hình sự được đối xử theo cách thức phù hợp với 
việc thúc đẩy nhận thức của trẻ em về nhân cách và phẩm giá vốn có, một cách thức 
tăng cường sự tôn trọng của trẻ em đối với những quyền và tự do cơ bản của người 
khác và có tính đến độ tuổi của trẻ em cũng như mong muốn thúc đẩy sự tái hòa 
nhập của trẻ và giúp trẻ em đảm đương một vai trò có tính chất xây dựng trong xã 
hội. 
2. Nhằm mục đích đó và xét đến những điều khoản thích hợp trong các văn kiện 
quốc tế, cụ thể, các Quốc gia thành viên sẽ bảo đảm rằng: 
a. Không một trẻ em nào bị tình nghi, bị cáo buộc hay bị xác nhận là đã vi phạm luật 
hình sự vì những hành động hay không hành động mà luật quốc gia và quốc tế không 
cấm vào thời điểm xảy ra; 
b. Mọi trẻ em bị tình nghi hay bị cáo buộc là đã vi phạm luật hình sự được có ít nhất 
những điều bảo đảm sau đây: 
i. Được coi là vô tội cho tới khi bị chứng minh rằng đã phạm tội theo pháp luật; 
ii. Được thông báo nhanh chóng và trực tiếp về lời buộc tội và nếu thích hợp, được 
thông báo qua cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp của mình, được trợ giúp về mặt 
pháp lý hoặc những trợ giúp thích hợp khác để chuẩn bị và trình bày lời bào chữa 
của mình; 
iii. Được một nhà chức trách, hoặc cơ quan tư pháp có thẩm quyền, độc lập và vô tư 
xem xét vụ việc một cách khẩn trương tại một phiên tòa công bằng theo pháp luật, 
có sự trợ giúp về mặt pháp lý hay trợ giúp thích hợp khác, trừ trường hợp không nên 
làm như vậy vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, đặc biệt xét đến độ tuổi và tình trạng của 
trẻ em, của cha mẹ hay những người giám hộ hợp pháp; 
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iv. Không bị ép buộc phải đưa ra lời khai hoặc nhận tội; được thẩm vấn hoặc yêu cầu 
thẩm vấn những người làm chứng chống lại mình; được tham gia và thẩm vấn những 
người làm chứng cho mình theo những điều kiện bình đẳng; 
v. Nếu bị coi là đã vi phạm luật hình sự, thì có quyền yêu cầu một nhà chức trách 
hoặc cơ quan tư pháp có thẩm quyền cao hơn, độc lập và vô tư xem xét lại quyết 
định và những biện pháp thi hành theo quyết định đó theo pháp luật; 
vi. Được trợ giúp phiên dịch miễn phí nếu trẻ em không hiểu hay không nói được 
ngôn ngữ sử dụng trong quá trình tố tụng; 
vii. Mọi điều riêng tư của trẻ em phải được hoàn toàn tôn trọng trong mọi giai đoạn tố 
tụng. 
3. Các Quốc gia thành viên phải tìm cách thúc đẩy việc thiết lập những đạo luật, thủ 
tục, các cơ quan và thể chế áp dụng riêng cho những trẻ em bị tình nghi, bị cáo buộc 
hay bị xác nhận là đã vi phạm luật hình sự, và cụ thể là: 
c. Xác định độ tuổi tối thiểu mà dưới độ tuổi đó trẻ em sẽ được coi là không có khả 
năng vi phạm luật hình sự; 
d. Bất kỳ khi nào thấy thích hợp và cần thiết cần đề ra các biện pháp xử lý những trẻ 
em vi phạm pháp luật hình sự mà không phải sử dụng đến thủ tục tư pháp, miễn là 
các quyền con người và những bảo vệ pháp lý được tôn trọng đầy đủ. 
4. Đưa ra nhiều biện pháp khác nhau như ra lệnh chăm sóc, hướng dẫn và giám sát; 
tư vấn; thử thách; chăm nuôi; các chương trình giáo dục và dạy nghề và những biện 
pháp thay thế khác cho việc quản lý tại cơ sở nhằm bảo đảm cho trẻ em được đối xử 
phù hợp với phúc lợi của trẻ và tương xứng với hoàn cảnh cũng như hành vi phạm 
tội của trẻ. 
 
Điều 41. 
Không một quy định nào trong Công ước này làm ảnh hưởng tới bất kỳ quy định nào 
khác mà tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc thực hiện quyền trẻ em, mà có thể 
được nêu trong: 
1. Pháp luật của một Quốc gia thành viên; hay, 
2. Pháp luật quốc tế có hiệu lực với quốc gia đó. 
 
Phần II và III 
 
Những Điều còn lại về nghĩa vụ của các quốc gia làm thế nào để các quyền này được 
bảo vệ và thúc đẩy. 
 
(Nguồn:  http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx) 


