PHẦN 1

SỨC MẠNH CỦA ƯỚC MƠ

• Giới thiệu với học viên về chương trình
• Ghi nhận sức mạnh của ước mơ và trí tưởng tượng
• Hiểu rõ vai trò của bản thân và cộng đồng trong hành
trình tự khám phá và khám phá.

THỜI LƯỢNG

CÂU CHUYỆN
Ruksana đến từ Ấn Độ

Buổi 1
45 phút

Buổi 2
45 phút

Buổi 3
45 phút
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PHẦN 1: BUỔI 1
Khám phá vai trò của giáo dục, ước mơ và khát vọng
trong việc định hình tương lai của một cá nhân
Hoạt động 1 - 15 phút
Giới thiệu về chương trình và giúp học viên hiểu vì sao
những chương trình như thế này cần được triển khai đối
với thanh thiếu niên trong và ngoài trường học
Hoạt động 2 - 15 phút
Giúp học viên có khái niệm về những câu chuyện được sử
dụng trong chương trình giảng dạy và luyện tập kỹ năng
chú ý đến những chi tiết trong các câu chuyện để thảo
luận sau khi xem
Hoạt động 3 - 15 phút
Mục tiêu của hoạt động là xây dựng niềm tin và sự gắn
kết giữa các học viên. Thiết lập quy tắc cho lớp học và
đặt tên cho lớp giúp tạo ra một môi trường an toàn, thoải
mái và có tính tương hỗ, một nơi mà học viên cảm thấy
đủ tự tin để chia sẻ ý kiến và những câu chuyện của bản
thân

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12
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Hoạt động 1:
Giới thiệu bộ công
cụ Explore More

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

BƯỚC 1: GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH

15

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

Chào mừng các học viên và thông báo rằng hôm nay lớp sẽ xem một đoạn phim ngắn tổng hợp tóm
tắt những đoạn phim về các cô gái mà họ sẽ được xem trong suốt khóa học
Giải thích rằng những đoạn phim đó nói về những cô gái đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm
Ấn Độ, Nepal, Haiti, Sierra Leone, Peru và Pakistan.
Gợi ý: Có thể vẽ một hình vuông to trên bảng và chia ra thành 6 ô rồi viết tên và quốc gia của nhân
vật chính của mỗi đoạn phim vào mỗi ô
BƯỚC 2: GIẢI THÍCH VỀ CHƯƠNG TRÌNH

15 phút
MỤC TIÊU
Giới thiệu về chương trình và giúp
học viên hiểu vì sao những chương
trình như thế này cần được triển
khai đối với thanh thiếu niên trong
và ngoài trường học

Giải thích rằng những câu chuyện có thật này sẽ đem lại cho học viên một cái nhìn đầy đủ từ góc độ
địa phương lẫn toàn cầu về một số thách thức mà thanh niên ngày nay phải đối mặt, những kỹ năng
mà họ đạt được nhằm đương đầu với thử thách, sức mạnh của hành động và tầm quan trọng của việc
hợp tác. Chia sẻ với học viên rằng những video ngắn này là những câu chuyện có thật về những cô
gái đã thể hiện một sự mạnh mẽ và can đảm vượt bậc để có thể tận dụng tối đa hoàn cảnh của mình
bằng cách xem giáo dục là ưu tiên hàng đầu.
Gợi ý: Giáo viên nên chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về việc được truyền cảm hứng và/hoặc bị tác
động bởi một câu chuyện. Chia sẻ với lớp một câu chuyện bạn được nghe, được đọc hay tự chứng
kiến. Chia sẻ của bạn sẽ tạo điều kiện cho học viên suy ngẫm và giúp họ cảm thấy thoải mái hơn và
từ đó sẽ có sự kết nối với bạn trong vai trò của một người trưởng thành đáng tin cậy.
Viết từ Kể chuyện lên bảng, và hỏi học sinh có bao giờ các em bị tác động bởi một câu chuyện mà các
em được đọc hoặc nghe kể không. Câu chuyện có thể về một việc gì đó mà một người đã làm hay đã
trải nghiệm trong đời thật. Đó cũng có thể là câu chuyện hư cấu.
Những câu chuyện này có tác động đến cuộc sống, suy nghĩ hay hành động của học sinh không?
Chia sẻ rằng lớp sẽ xem phim cùng nhau, thảo luận và thực hiện các hoạt động cùng nhau. Các hoạt
động này được thiết kế để giúp học sinh phát triển kỹ năng LÃNH ĐẠO, tư duy phản biện, cũng như
khơi nguồn cảm hứng để các em THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ.

NGUỒN CẢM HỨNG

Viết những từ tô đậm ở trên lên bảng.

Ruksana
(India)

Suma
(Nepal)

Wadley
(Haiti)

Mariama
(Sierra
Leone)
Yen Duong
(Vietnam)

Senna
(Peru)

EXPLORE MORE TOOLKIT

Hoạt động 2:
Xem đoạn phim tổng
hợp Girl Rising

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
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PHẦN 5
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S11

PHẦN 6
S12

BƯỚC 1: TRƯỚC KHI XEM PHIM

Trước khi chiếu phim, hãy nói với học viên rằng video này bằng tiếng Anh nhưng các video chiếu trong
các buổi học tiếp theo sẽ bằng tiếng Việt
Chia sẻ với lớp rằng video này được một tổ chức tên là Girl Rising chia sẻ với học sinh và giáo viên ở
nhiều nơi trên thế giới. Đoạn video cho ta một cái nhìn sơ lược về cuộc sống của những cô gái mà lớp
sẽ thường xuyên gặp gỡ trong suốt mấy tuần sắp tới
Hãy yêu cầu học viên xem kĩ các cảnh trong video, cố gắng nắm được thông điệp chính của nó và suy
nghĩ xem thông điệp/cảnh/biểu hiện nào để lại ấn tượng cho các em sau khi video kết thúc. Thông
báo rằng sẽ có một buổi thảo luận nhỏ sau khi xem xong video.

15 phút
MỤC TIÊU
Giúp học viên có khái niệm về
những câu chuyện được sử
dụng trong chương trình giảng
dạy và luyện tập kỹ năng chú ý
đến những chi tiết trong các câu
chuyện để thảo luận sau khi xem

BƯỚC 2: CHIẾU PHIM

Chiếu bộ phim dài khoảng 3 phút. Hỏi học sinh có sự tương tác, khuôn mặt hay phân cảnh cụ thể nào
mà các em thấy thích thú hoặc muốn trao đổi không?
BƯỚC 3: SAU KHI XEM PHIM

Bắt đầu bằng cách chia sẻ (các) cảnh bạn thích hoặc một hình ảnh để lại ấn tượng với bạn và lý do tại
sao. Ví dụ, hình ảnh của Malala Yousufzai hay một bé gái đi bộ với một giỏ lá trà trên đầu
Gợi ý: Hãy nhớ rằng nếu học viên cố gắng tóm tắt video hoặc chia sẻ những quan sát/nhận định cụ
thể của mình thì cũng không có vấn đề gì. Mục đích ở đây là để khuyến khích học viên chia sẻ, tham
gia và thảo luận về những gì mình thấy hoặc cảm thấy.
Nói với học viên rằng chúng ta sẽ trao đổi về cuộc sống của vài cô gái trong video. Chia sẻ với lớp rằng
chúng ta sẽ nói về cả những khó khăn lẫn thành tựu của họ
CHUYỂN TIẾP SANG HOẠT ĐỘNG MỚI

NGUỒN CẢM HỨNG

Nói với học viên rằng họ sẽ tìm hiểu về cuộc sống của những cô gái ấy cũng như những việc làm đầy
can đảm của họ một cách chi tiết hơn trong những buổi học sau. Nói thêm rằng việc tìm hiểu về họ
sẽ thúc đẩy chúng ta suy ngẫm về cuộc sống và hoàn cảnh của bản thân và cách thức tìm kiếm sức
mạnh và sự hỗ trợ.
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Hoạt động 3:
Thiết lập quy tắc lớp
học và tên nhóm

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

BƯỚC 1: CÁC QUY TẮC VÀNG
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GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

Nói với học viên rằng trong những tuần tới các em sẽ phải chia sẻ khá nhiều. Vì vậy, để có thể hợp tác
chặt chẽ và thoải mái với nhau thì cần phải đưa ra một số quy tắc gọi là ‘Các Quy Tắc Vàng’
Yêu cầu học viên đưa ra các quy tắc mà họ nghĩ rằng cả lớp nên tuân theo. Nếu các em ngại chia sẻ ý
kiến thì hãy gợi ý bằng một ví dụ đơn giản như “đến lớp đúng giờ” hoặc “chỉ nghe chứ không phán xét”
Lắng nghe ý kiến của một vài học viên và viết lên một flipchart riêng. Trước khi viết một ý lên trên
flipchart, hãy đảm bảo rằng cả lớp đều đồng ý bằng cách hỏi lớp rằng nếu tất cả đồng ý thì điểm này
sẽ trở thành một quy tắc của lớp. Chỉ viết lên bảng những ý kiến mà cả lớp đều nhất trí. Điều quan
trọng ở đây là những quy tắc được đưa ra phải thuộc về tất cả các thành viên trong lớp.

15 phút

GỢI Ý: BẢNG QUY TẮC NÀY SẼ ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN TƯỜNG TRONG TẤT CẢ CÁC BUỔI HỌC.
Bảo đảm rằng những điều sau đây có trong bảng quy tắc:

MỤC TIÊU

• Đúng giờ.

Mục tiêu của hoạt động là xây
dựng niềm tin và sự gắn kết giữa
các học viên. Thiết lập quy tắc cho
lớp học và đặt tên cho lớp giúp tạo
ra một môi trường an toàn, thoải
mái và có tính tương hỗ, một nơi
mà học viên cảm thấy đủ tự tin
để chia sẻ ý kiến và những câu
chuyện của bản thân.

• Không chen ngang hay nói chuyện riêng trừ khi đang có hoạt động theo nhóm nhỏ.

SỰ HỖ TRỢ

• Tôn trọng ý kiến của nhau – Không có gì là đúng hay sai trong khóa học này. Mọi người cần cảm
thấy an toàn khi chia sẻ ý kiến của mình mà không sợ bị chế giễu.
• Đảm bảo bí mật thông tin – Nếu có ai chia sẻ điều gì đó hơi riêng tư thì mọi người có trách nhiệm
phải tôn trọng quyền riêng tư của người đó và không chia sẻ các chi tiết này bên ngoài lớp học, dù
là với bạn bè hay người thân.
BƯỚC 2: TÊN NHÓM

Yêu cầu học viên nghĩ một cái tên sáng tạo và thu hút cho nhóm. Hãy viết các ý tưởng lên bảng và
bỏ phiếu bằng cách giơ tay để chọn ra cái tên được ưa thích nhất. Trao đổi sơ về các đặc điểm cũng
như sự quan trọng của một cái tên tập thể.

Bước 1

Step
1
Quy
vàng
OurtắcGolden
Rules

EXPLORE MORE TOOLKIT

Hoạt động 3:
Thiết lập quy tắc lớp
học và tên nhóm
(tiếp theo)

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

Chia sẻ rằng việc đặt tên cho nhóm sẽ giúp tạo nên một nhận dạng riêng cho các thành viên trong
lớp. Thay vì gọi tên từng người một, bạn sẽ có thể gọi bằng tên của nhóm. Bổ sung thêm là việc một
tập thể có cái tên chung sẽ đem lại sự gắn kết và giúp mọi người làm việc cùng nhau để hướng tới
một mục tiêu chung. Chia sẻ vài ví dụ về những tập thể nổi tiếng ở Việt Nam như Tuyển U23 Việt Nam
(bóng đá), nhóm nhạc 365 (nhạc pop) v.v.

18

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

Viết tên nhóm trên bảng Các Quy Tắc Vàng
Gợi ý:Nếu học viên cần giúp đỡ, hãy đưa ra vài gợi ý. Ví dụ, có thể dựa theo tên một siêu anh hùng, một con chim
(chim ó hay phượng hoàng), hoặc một nhân vật hoạt hình. Điều quan trọng là cả lớp thống nhất với tên gọi đó.
KẾT THÚC BUỔI HỌC

Gọi lớp bằng tên vừa đặt (ví dụ như Lớp Ánh Nắng hay Lớp Hạnh Phúc). Nói với học viên rằng bài
tập này cũng sẽ kết thúc buổi học đầu tiên. Nhấn mạnh những điểm chính yếu được nêu lên trong
buổi thảo luận sau khi xem đoạn phim tổng hợp Girl Rising, bao gồm tầm quan trọng của những câu
chuyện cũng như của việc giáo dục/đi học. Thông báo với học viên rằng buổi học sau lớp sẽ tìm hiểu
về một cô gái rất đặc biệt tên Ruksana.

Bước 2

Step
2
Tên nhóm
Group
Name

SỰ HỖ TRỢ

EXPLORE MORE TOOLKIT

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 1: BUỔI 2
Hiểu được giá trị của trí tưởng tượng trong việc mở
rộng tầm nhìn của bản thân trong quá trình theo đuổi
ước mơ
Hoạt động 1 - 15 phút
Tóm tắt buổi học trước và chuẩn bị buổi học mới

Hoạt động 2 - 30 phút
Chiếu video về một hình mẫu (Ruksana) và thảo luận về tầm quan
trọng của ước mơ, giáo dục và sở thích cá nhân trong cuộc sống
của thanh thiếu niên. Ngoài ra, giúp học viên suy nghĩ đến cả
những mơ ước mà các em muốn theo đuổi trong tương lai.

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12
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Hoạt động 1:
Tóm tắt buổi học
trước và chuẩn bị
buổi học mới

15 phút
MỤC TIÊU
Tóm tắt và củng cố các điểm chính
yếu của buổi học trước trước khi
bắt đầu buổi học mới

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

BƯỚC 1: TÓM TẮT BUỔI HỌC TRƯỚC

Chào học viên bằng tên lớp đã được chọn trong buổi học trước. Đọc nhanh Các Quy Tắc Vàng của
lớp. Hỏi xem học viên có muốn thêm điều gì vào bảng quy tắc hay không. Thảo luận với lớp và thêm
vào quy tắc mới nếu có.
Hỏi xem học viên nhớ được những gì từ buổi học trước. Viết câu trả lời lên bảng
Gợi ý: Hãy sẵn sàng tiếp nhận nhiều kiểu trả lời khác nhau. Một số học viên có thể trích dẫn một điểm
thảo luận từ buổi hôm trước, một số sẽ nói rằng lớp đã xem một video tổng hợp những câu chuyện
của các cô gái khác nhau từ các quốc gia khác nhau, và một số khác có thể chia sẻ về hoạt động lập
ra các quy tắc hoặc bài tập đặt tên lớp. Trường hợp học viên không nêu lên những chủ đề này thì bạn
có thể nhắc lại.
Ở giai đoạn này không phải ai cũng có thể thấy thoải mái trong việc phát biểu. Mục
đích ở đây là để khuyến khích sự tham gia của học viên và giúp họ hiểu cấu trúc của
những buổi học. Mỗi buổi đều sẽ bắt đầu với phần tóm tắt nội dung buổi trước đó.
CHUYỂN TIẾP PHẦN SAU

Nói với học viên rằng hôm nay các em sẽ làm quen với Ruksana sống ở Ấn Độ
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Hoạt động 2:
Xem phim và
thảo luận
(tiếp theo)
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PHẦN 1
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PHẦN 5
S10
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PHẦN 6
S12

BƯỚC 1: TRƯỚC KHI XEM PHIM

Hỏi xem lớp biết gì về Ấn Độ và có thể xác định được quốc gia đó trên bản đồ hay không.
Nếu không có bản đồ, hãy mô tả Ấn Độ nằm ở khu vực Nam Á và có dân số lớn thứ hai trên thế giới.
Ở Ấn Độ, tiếng Urdu và tiếng Hindi là hai trong số các ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất. Chọn thêm
một vài thông tin từ Tóm lược về các quốc gia (trang 104) để chia sẻ với lớp.
Giới thiệu về Ruksana:
• Ruksana là một cô gái trẻ sáng tạo với trí tưởng tượng phong phú.
• Ruksana, các chị em gái và cha mẹ của em sống ở một thành phố tên là Kolkata.

30 phút
MỤC TIÊU
Chiếu video về một hình mẫu
(Ruksana) và thảo luận về tầm
quan trọng của ước mơ, giáo dục
và sở thích cá nhân trong cuộc
sống của thanh thiếu niên. Ngoài
ra, giúp học viên suy nghĩ đến cả
những mơ ước mà các em muốn
theo đuổi trong tương lai.

• Họ chuyển từ làng quê lên Kolkata và họ đã rất vất vả kể từ khi lên thành phố. Họ nghèo và không
có nhà ở, vì vậy họ phải sống trên vỉa hè trong một khu vực rất đông dân cư.
Yêu cầu học viên xem kĩ đoạn phim và quan sát cả những chi tiết nhỏ nhất về Ruksana. Ví dụ: sở thích
của em, nơi em sống, điều gì làm cho em vui hay buồn, ai giúp đỡ em.
Nói với lớp rằng có thể đặt câu hỏi và mọi người sẽ thảo luận những
BƯỚC 2: CHIẾU PHIM

Bắt đầu chiếu đoạn phim về Ruksana cho đến khi màn hình xuất hiện dòng “Tạm dừng để thảo
luận” (khoảng 13 phút).
BƯỚC 3: TẠM DỪNG ĐỂ THẢO LUẬN

Mục đích là để xem học viên có theo dõi đoạn phim và hiểu được các ý chính hay không.
• Cảm ơn mọi người đã tập trung xem phim.

NGUỒN CẢM HỨNG

ƯỚC MƠ

SỰ HỖ TRỢ

• Yêu cầu vài học viên tóm tắt ngắn gọn những gì mình thấy trong đoạn phim.
• Hỏi lớp nghĩ vì sao mà Ruksana và các chị em của cô có thể được đi học và được giáo dục. Viết câu
trả lời lên bảng hoặc flipchart
• Tổng hợp các câu trả lời của học viên. Hãy trình bày những điểm chính dưới đây nếu không có ai
đề cập đến
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Hoạt động 2:
Xem phim và
thảo luận
(tiếp theo)
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PHẦN 5
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PHẦN 6
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Ruksana và chị em cô có thể đi học và được giáo dục vì:
• Cha mẹ Ruksana chuyển lên thành thị để các con gái của họ có điều kiện được giáo dục.
• Cha mẹ Ruksana tin rằng giáo dục cũng quan trọng đối với con gái như với con trai.
• Gia đình cô cùng nhau đối mặt với những thử thách.
BƯỚC 4: THẢO LUẬN SAU KHI XEM PHIM

Lắng nghe cảm xúc: Hỏi học viên cảm thấy thế nào sau khi xem phim. Các em có thấy điểm nào tương
đồng giữa các em và Ruksana không?
Ví dụ, niềm yêu thích hội họa, thích đến trường và học tập, yêu thương gia đình/cha mẹ. Có thể vài
học viên sẽ chia sẻ rằng họ giống nhau ở điều kiện sống khó khăn. Hãy thể hiện rằng bạn trân trọng
những chia sẻ của học viên và cho các em nghĩ ra càng nhiều điểm tương đồng càng tốt.
Ngoài ra, hãy đặt những câu hỏi sau đây và lấy vài câu trả lời từ học viên. Yêu cầu lớp suy nghĩ về
tất cả trẻ em / thanh thiếu niên trong nước chứ không chỉ bạn bè trong trường hay trong cộng đồng
xung quanh mình.
Bạn có nghĩ rằng trẻ em / thanh thiếu niên ở nước ta khó ôm ấp những ước mơ lớn không?
Tại sao bạn nghĩ rằng điều đó lại khó khăn?
Những câu trả lời có thể được đưa ra: Một số bậc phụ huynh áp đặt điều con họ có thể làm và nên làm,
và con cái không thể tự quyết định. Một số trẻ không được học hành và phải đi lang thang ăn xin. Vì
có những điều kiện và cơ hội khác nhau mà một số trẻ có những ước mơ lớn lao hơn những trẻ khác.

NGUỒN CẢM HỨNG

ƯỚC MƠ

SỰ HỖ TRỢ

Nói với học viên rằng trong các buổi học tới chúng ta sẽ nói về những khó khăn có thể gặp phải trên
con đường đạt được ước mơ của mình. Chia sẻ rằng chúng ta cũng sẽ học được nhiều điều từ những
câu chuyện đời thực về những cô gái trẻ dũng cảm đã và đang vượt qua những khó khăn trong cuộc
sống để biến ước mơ thành hiện thực.
Lưu ý: Học viên thường đặt câu hỏi về cuộc sống của Ruksana hiện giờ. Cô bé có thể tiếp tục được
việc học của mình không? Em ấy liệu đã theo đuổi được ước mơ của mình chưa? Cô bé hiện đang làm
gì? Hãy chia sẻ rằng tổ chức Girl Rising giữ liên lạc với Ruksana và hợp tác với em để nâng cao nhận
thức về tầm quan trọng của ước mơ, của giáo dục và sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè.
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• Xem thông tin cập nhật về Ruksana tại website của Girl Rising
• Xem “Bây giờ họ ở đâu” để cập nhật về Ruksana
BƯỚC 5: HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

Yêu cầu học viên lấy ra một cuốn vở để ghi chép cho khóa học và phải giữ nó cho đến buổi học cuối
cùng.
Nói với học viên rằng sau khi xem câu chuyện về Ruksana và thảo luận đôi chút về ước mơ của thanh
thiếu niên ở đất nước chúng ta, bây giờ mọi người sẽ tập trung vào bản thân và nghĩ về những điều
chúng ta mơ ước sẽ làm hoặc đạt được trong tương lai.
Giải thích:
Sự khác biệt giữa những giấc mơ chúng ta thấy khi ngủ và những mơ ước chúng ta có trong cuộc
sống. Những mơ ước chúng ta có trong cuộc sống liên quan đến những điều chúng ta muốn làm, nghề
nghiệp mà chúng ta muốn thành công hoặc những kỹ năng chúng ta muốn học.
Sự khác biệt giữa ước mơ cá nhân (ví dụ như tốt nghiệp hoặc lái máy bay) và ước mơ tập thể (chẳng
hạn như mơ ước tất cả anh chị em mình đều được đi học, hoặc gia đình được sống trong một căn nhà
to ở một nơi bình yên, giống như những ước mơ của Ruksana cũng là dành cho gia đình cô). Nói với
học viên rằng cả hai loại ước mơ trên đều quan trọng.

NGUỒN CẢM HỨNG

ƯỚC MƠ

SỰ HỖ TRỢ

Hỏi xem học viên có từng mơ ước mình sẽ làm gì hoặc trở thành gì khi lớn lên không. Hãy chia sẻ vài
ví dụ như: Một số người giống như Ruksana mơ ước được ngồi máy bay hoặc sống ở một nơi tuyệt
đẹp cùng gia đình. Một số ước mong gia đình mình hạnh phúc và làm cho cha mẹ vui vẻ. Một số mơ
về một thế giới không có nghèo đói. Một số khác có thể mơ ước trở thành giáo viên, vận động viên,
kỹ sư máy bay hay nhà phát triển ứng dụng cho máy tính và điện thoại di động.
Hỏi xem học viên nghĩ ước mơ có giới tính hay không? Hỏi các em có nghĩ con gái và con trai nên có
những mơ ước khác nhau không? Và tại sao?
Lắng nghe câu trả lời từ một vài học viên. Chia sẻ rằng ước mơ không có giới tính. Con gái và con trai
đều có quyền mơ về những thứ giống nhau. Dù vậy đôi khi chúng ta cũng nghe người ta nói rằng con
gái thì nên như thế này còn con trai thì phải như thế kia. Đó là điều sẽ được thảo luận trong các buổi
học sắp tới.
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Khuyến khích tất cả các học viên viết bất cứ điều gì họ muốn làm / đạt được mà không cần phải quan
tâm đến những điều mà xã hội và người xung quanh hay nói.
Gợi ý: Giáo viên nên chia sẻ (những) ước mơ mà mình từng có khi còn nhỏ hay còn trẻ để tạo tiền
đề cho hoạt động chia sẻ về bản thân này. Ngoài ra, nếu có một ước mơ nào đó đã được hoàn thành
thì hãy chia sẻ với học viên cách thức bạn đạt được nó và ai/cái gì đã giúp đỡ bạn trong quá trình đó.
Yêu cầu học viên nhắm mắt lại trong tĩnh lặng và suy nghĩ về những điều mình mơ ước muốn làm
trong cuộc sống. Khuyến khích các em bằng những câu hỏi như: Lớn lên em muốn làm gì? Có nơi nào
mà em rất muốn đến không? Có kỹ năng nào mà em muốn cải thiện không? Em muốn làm gì trong
10 năm tới? Có vấn đề nào xung quanh em mà em muốn giải quyết không? Em có muốn trở nên hữu
ích đối với mọi người/xã hội/loài vật không? Nói rằng ước mơ không nhất thiết phải là về sự nghiệp.
Sau chừng một phút, yêu cầu học viên mở mắt và viết ra tối đa năm ước mơ của mình vào vở. Hỏi
xem có ai muốn chia sẻ không. Ghi lại vài câu trả lời từ học viên.
Nói rằng “Thật vui khi biết lớp mình có rất nhiều người biết mơ mộng. Ngay trong lớp học chúng ta có
những giáo viên, nhà khoa học, diễn viên, cầu thủ và phi công tương lai. Nhưng ước mơ không
phải lúc nào cũng liên quan đến nghề nghiệp, và những ước mơ như muốn thấy hòa bình trên toàn
thế giới, muốn sống trong một ngôi nhà đẹp và muốn mọi người được hạnh phúc, cũng quan trọng
không kém.”
Lưu ý: Các từ in đậm ở trên chỉ là ví dụ. Trong buổi học thực tế, hãy thay vào đó bằng những ước
mơ mà học viên chia sẻ.
Yêu cầu học viên giữ vở ghi chép và mang theo vở vào buổi tiếp theo vì sẽ cần dùng đến danh sách
ước mơ đã viết trong buổi hôm nay.

NGUỒN CẢM HỨNG
KẾT THÚC BUỔI HỌC

ƯỚC MƠ

SỰ HỖ TRỢ

Hãy nhắc lại rằng điểm chính trong câu chuyện về Ruksana là giáo dục và khám phá sở thích cá nhân
đều rất quan trọng đối với trẻ em / thanh thiếu niên trong hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Yêu
cầu học viên hãy tiếp tục suy nghĩ về Ruksana trong những ngày tới và buổi học kế sẽ tiếp tục những
gì lớp đã làm hôm
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S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 1: BUỔI 3
Bắt đầu xác định ước mơ/hoài bão cá nhân và trải nghiệm
sức mạnh của việc chia sẻ ước mơ với người khác.
Hoạt động 1 - 10 phút

Tóm tắt buổi học trước và cũng cố các điểm chính

Hoạt động 2 - 10 phút

Khuyến khích học viên tưởng tượng và sáng tạo

Hoạt động 3 - 20 phút

Giúp học viên đặt thứ tự ưu tiên đối với các ước mơ và đặt
mục tiêu khả thi / hành động thực tiễn để đạt được ước
mơ
Hoạt động 4 - 5 phút

Người hùng của tuần và bài tập về nhà

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12
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Hoạt động 1:
Tóm tắt bài học trước
và nói về tầm quan
trọng của ước mơ

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

BƯỚC 1: TÓM TẮT BUỔI HỌC TRƯỚC

Chào học viên bằng tên lớp đã được chọn trong buổi học trước đó. Đọc nhanh Các Quy Tắc Vàng của
lớp.
Tóm tắt buổi học trước. Hỏi xem học viên có nhớ câu chuyện về Ruksana đã xem vào tuần trước
không.
Yêu cầu hai bạn xung phong đứng lên và chia sẻ câu chuyện về Ruksana. Đặt vài câu hỏi thăm dò
như: Ruksana sống ở đâu? Cô ấy có đi học không? Ai ủng hộ ước mơ đi học và vẽ tranh của cô?
Nói với học viên rằng hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của trí tưởng tượng và cách
thức để hiện thực hóa ước mơ.
Chia sẻ rằng khi có ước mơ người ta sẽ tìm ra cách để đạt được ước mơ đó.
Hỏi xem học viên có nhớ những ước mơ mà mình đã ghi vào vở trong buổi học trước không. Yêu cầu
các em lấy vở ra.

10 phút
MỤC TIÊU
Tóm tắt và củng cố các điểm chính
yếu của buổi học trước trước khi
bắt đầu buổi học mới

Vẽ hình một đám mây lên bảng khi bạn đề cập các điểm trên. Hãy để các em hình dung đám mây
như một ước mơ.

26

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

EXPLORE MORE TOOLKIT

Hoạt động 2:
Làm máy bay giấy
và tạo mảng tường
ước mơ

S1

PHẦN 1
S2

PHẦN 2
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S3

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

BƯỚC 1: HOẠT ĐỘNG NHÓM
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Yêu cầu học viên mở trang ghi những ước mơ của họ trong buổi trước, xé một tờ giấy trong vở ra,
làm một chiếc máy bay giấy. Khuyến khích mọi người giúp nhau.
Yêu cầu học viên viết tên mình và tất cả những ước mơ của mình lên máy bay rồi dán lên tường và chỗ đó sẽ
trở thành Mảng Tường Ước Mơ của lớp. Nếu đây là một phòng học mới và / hoặc có khả năng lớp sẽ không
thể tiến hành các buổi học tiếp theo trong phòng này, bạn có thể yêu cầu học viên rải máy bay của mình trên
sàn nhà hoặc trên một cái bàn. Yêu cầu học viên giữ máy bay của mình trong cặp và mang theo nó trong tất
cả các buổi học.
Kết luận bằng cách hỏi lớp: Có ai biết lý do tại sao lại viết ước mơ của mình lên máy bay không? Có thể
hỏi thăm dò: Máy bay có thể làm gì? Nó bay thấp hay cao?

10 phút

MỤC TIÊU
Khuyến khích học viên sáng tạo,
mở rộng trí tưởng tượng

Chọn một vài câu trả lời và tóm tắt. Hãy giải thích rằng, giống như máy bay có thể bay cao tới tận mây, chúng
ta cũng có thể mơ cao mơ lớn y như vậy và đặt ra mục tiêu để đạt được ước mơ đó. Nếu phòng học đủ rộng,
sau khi giải thích điểm tương đồng nói trên có thể yêu cầu học sinh phóng máy bay để thấy ước mơ của mình
bay cao trong không trung. Sau đó, học viên có thể dán nó lên tường hoặc giữ trong vở.
Kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng việc viết ra những ước mơ của mình là một trải nghiệm cá nhân chứ
không phải một bài kiểm tra. Đầu tiên chúng ta mơ ước - chúng ta nghĩ về những gì mình thích làm hoặc
những gì mình thực sự muốn. Sau đó xác định từng ước mơ của mình và làm quen với nó (giống như bỏ ra
một phút để suy nghĩ thật kĩ về ước mơ của mình và viết nó ra). Sau đó từ từ nhìn xung quanh và chia sẻ
ước mơ của mình với những người xung quanh.
Nhấn mạnh rằng việc suy nghĩ về ước mơ là một quá trình động. Chúng ta có thể thay đổi ước mơ và hình
thành những ước mơ mới khi ta trưởng thành hơn. Nếu có ai muốn thay đổi ước mơ của mình trong các buổi
học sắp tới thì cũng hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Giải thích rằng chỉ khi mọi người biết về ước mơ của chúng ta thì người ta mới có thể ủng hộ mình hoặc giúp
mình tiến gần đến ước mơ đó. Sự ủng hộ từ người khác là rất quan trọng, và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về
điều này vào tuần tới.
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Hoạt động 3:
Sự khác biệt giữa
mục tiêu và ước mơ

20 phút
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BƯỚC 1: GIẢI THÍCH HOẠT ĐỘNG

Giúp học viên đặt thứ tự ưu tiên
đối với các ước mơ và đặt mục
tiêu khả thi / hành động thực tiễn
để đạt được ước mơ

ƯỚC MƠ

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

Vẽ hình một đám mây khác trên bảng bên cạnh hình bạn đã vẽ vào đầu buổi. Vẽ hình một cô gái cạnh
một đám mây và một chàng trai bên cạnh đám mây còn lại.
Viết hai ước mơ sau vào đám mây tương ứng:
• Lan yêu động vật. Ước mơ của cô là chữa trị cho tất cả những con vật bị bệnh trên thế giới.
• Tân mơ ước trở thành một đầu bếp nổi tiếng.
Hỏi học viên họ nghĩ Lan có thể đạt được ước mơ của mình như thế nào. Cô ấy cần làm gì để đạt được
ước mơ đó?
Lấy câu trả lời của từng em một và viết bên dưới đám mây của Lan.
Làm tương tự đối với ước mơ của Tân.

GỢI Ý: Ghi các câu trả lời sao cho bạn có thể vẽ các đường nối giữa các từ / câu với nhau để
cuối cùng tạo thành hình một cái thang.
BƯỚC 2: MỤC TIÊU VÀ ƯỚC MƠ

MỤC TIÊU

28

Thảo luận về sự khác biệt giữa mục tiêu và ước mơ. Tạo một cái thang phía dưới mỗi đám mây (theo
như mô tả trong Gợi ý trên) và nói với học viên rằng mục tiêu cũng giống như cái thang – chúng ta
dùng nó để leo đến ước mơ của mình. Mục tiêu là những hành động thực tế cụ thể mà chúng ta sẽ
thực hiện trên con đường đi đến ước mơ đó.
Giúp học viên phân biệt ước mơ và mục tiêu bằng cách chia sẻ rằng ước mơ diễn ra và đạt được sau
một thời gian dài, có thể là sau một vài năm, trong khi mục tiêu là những thứ có thể đạt được hoặc
những hành động có thể được thực hiện trong một thời gian ngắn trên con đường đi đến ước mơ
đó. Mục tiêu giống như những bước đệm hoặc một cái cầu thang mà đỉnh của nó chính là ước mơ.
Quay lại các hành động thực tế trong ví dụ của Lan và Tân và vẽ một vòng tròn quanh mục tiêu lớn
nhất, hữu hình nhất.
• Ví dụ, đối với Lan, mục tiêu lớn có thể là vào trường đào tạo thú y để đủ điều kiện làm bác sĩ thú y.
Và một số mục tiêu nhỏ hơn là học các môn khoa học ở trường trung học, đủ điểm để vào trường
đào tạo thú y, đi học thêm, đọc thêm sách về các loài động vật khác nhau trên thế giới, hoặc xem
những chương trình / phim tài liệu trên truyền hình hoặc Internet được chia sẻ bởi các bác sĩ thú y
và các trường đào tạo thú y.

Lan yêu động vật. Ước
mơ của cô là chữa trị
cho tất cả những con
vật bị bệnh trên thế
giới.

Tân mơ ước trở
thành một đầu bếp
nổi tiếng.
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• Đối với Tân, mục tiêu lớn sẽ là học nấu ăn tại một trường dạy nấu ăn chuyên nghiệp hoặc một đầu
bếp lành nghề. Và một số mục tiêu nhỏ hơn và tức thời hơn là học nấu ăn tại nhà, đọc sách dạy nấu
ăn hoặc xem các chương trình nấu ăn trên TV để học các kĩ thuật nấu nướng, thực hành thường
xuyên ở nhà, tham gia các khóa học ngắn hạn để cải thiện kỹ năng nấu nướng của mình, tìm hiểu
những yêu cầu để được vào một trường dạy nấu ăn chuyên nghiệp để trở thành một đầu bếp và
đặt ra các mục tiêu để thực hiện các yêu cầu đó.
Yêu cầu học viên khoanh tròn một hoặc tối đa hai ước mơ mà họ muốn ưu tiên đạt được. Nếu học
viên gặp khó khăn trong việc xếp hạng ưu tiên cho những ước mơ của mình, hãy giúp các em nghĩ
xem mình đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời và điều gì là điều đầu tiên mình muốn đạt được khi
họ trưởng thành.
Sau khi học viên đã chọn được ước mơ ưu tiên của mình, hãy yêu cầu các em dành 10 phút để viết
ra các mục tiêu / hành động bản thân cần thực hiện để đạt được ước mơ đó. Tuy nhiên do giới hạn
thời gian, có thể yêu cầu học viên tập trung viết mục tiêu / hành động cho một ước mơ trước. Các em
cũng có thể bắt cặp làm chung.
Đi xung quanh lớp khi các em đang viết để hỗ trợ các em nghĩ ra những mục tiêu / hành động cho
ước mơ của mình.
GỢI Ý: Một mẹo nhỏ là hãy nói với học viên rằng để thực hành, các em cũng có thể áp dụng hoạt
động này cho những việc mình đã làm, ví dụ như học bài thi. Các em có thể suy nghĩ và viết ra các
bước mình thực hiện hoặc cần thực hiện để chuẩn bị cho một bài thi.
Nói với học viên rằng chúng ta sẽ tiếp tục đề cập đến ước mơ và mục tiêu của mình trong những buổi
học tiếp theo
GỢI Ý: Có khả năng học viên sẽ thấy chán nản trong hoạt động này nếu họ bắt đầu nghĩ về những
trở ngại và thách thức có thể cản trở họ đạt được mục tiêu và ước mơ của mình. Nếu điều đó xảy ra,
hãy thử yêu cầu học viên tưởng tượng nếu họ ở một nơi không có những chướng ngại đó thì mục
tiêu sẽ là gì? Sau đó, hãy ám chỉ rằng chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về những trở ngại và đưa ra lời
khuyên để vượt qua những trở ngại đó trong các buổi học sau. Điều này cũng sẽ giúp tạo nên mối
liên kết với những buổi học sắp tới, từ đó học viên sẽ mong đợi những buổi tiếp theo và sẽ hiểu được
những buổi học được liên kết với

ƯỚC MƠ
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BƯỚC 1: GIỚI THIỆU NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN - TRẦN THỊ THÚY

Nói với họ rằng mỗi tuần chúng ta sẽ kết thúc buổi học bằng cách nói về một người hùng ở Việt
Nam - một người đã đạt được ước mơ của mình hoặc giúp đỡ người khác làm điều đó.
Nhắc học viên rằng khám phá ước mơ và đặt ra mục tiêu là một hành trình cả đời.
Kể với học viên về Trần Thị Thúy, Giải thưởng Giáo viên Toàn cầu. Xem thêm về câu chuyện này ở
trang kế tiếp.
BÀI TẬP VỀ NHÀ

5 phút
MỤC TIÊU
Khơi nguồn cảm hứng cho học
viên thông qua hình mẫu

NGUỒN CẢM HỨNG

Yêu cầu học viên nghĩ đến những ước mơ mà mình đã xác định và viết lên máy bay của mình. Về
nhà học viên hãy vẽ một đám mây lớn vào một trang vở và viết ước mơ lớn nhất của mình vào đó.
GỢI Ý: Vừa phổ biến bài tập vừa vẽ một đám mây lớn lên bảng. Nói với học viên rằng họ sẽ thực
hành đặt mục tiêu cá nhân để đạt được ước mơ này trong những tuần sắp tới.
Nhấn mạnh rằng ước mơ nên là những gì mình muốn làm hoặc trở thành chứ không chỉ là những gì
người trong nhà muốn mình làm.
Hãy nhớ nhắc cả lớp một lần nữa rằng ước mơ không nhất thiết phải là về sự nghiệp. Ước mơ có
thể là thứ mình thấy mình sẽ làm trong tương lai, như đã thảo luận trong Hoạt động 1.
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NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN

TRẦN THỊ THÚY

Trần Thị Thúy sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở miền Bắc
Việt Nam.
Niềm đam mê tiếng Anh của cô được vun đắp bởi cha cô. Ông đã từng đạp xe
một đoạn đường dài 60km dưới nhiệt độ 390C chỉ để mua cho cô quyển từ điển.
“Giáo dục là chìa khóa của thành công”, ông nói. Từ đó, cô quyết tâm học và trở
thành giáo viên tiếng Anh để kết nối học sinh địa phương với bạn bè quốc tế.
Ở những năm đầu đại học, tiếng Anh của cô không theo kịp bạn bè trong lớp.
Cô đã bỏ nhiều thời gian ở thư viện và trên internet để hoàn thiện bản thân. Khi
tốt nghiệp, cô quay về quê nhà và bắt đầu giảng dạy tại đây. Cô đưa vào lớp
học những phương pháp dạy học và công nghệ mới. Cô tham gia Cộng đồng
Giáo viên Sáng tạo toàn cầu (MEC) để chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức các lớp
học xuyên quốc gia thông qua Skype, nhờ đó, học sinh có thể giao tiếp trực tiếp
với bạn bè quốc tế. Phương pháp giáo dục hiệu quả của cô thể hiện ở điểm số
của học sinh khi các em đều đạt trên điểm trung bình toàn quốc. Học sinh của
cô giành nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế. Bản thân cô đã nhận các giải
thưởng cho công tác giảng dạy bao gồm Giải Nhì cuộc thi Giáo viên Việt Nam
Sáng tạo 2016, đại diện Việt Nam tại Hội thảo Trao đổi Giáo dục toàn cầu ở
Toronto năm 2017 và chiến thắng chung cuộc dành cho việc sử dụng công nghệ
một cách sáng tạo. Nhờ đó, cô được chọn vào Top 50 Giáo viên Toàn cầu của
Quỹ Varkey.
1
2

Imagery source: thanhnien.vn/giao-duc/co-giao-dua-hoc-sinh-truong-lang-thanh-cong-dan-toan-cau-901583.html
www.globalteacherprize.org/person?id=7503
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