
PHẦN 2

QUYỀN LỢI VÀ CƠ HỘI
• Khám phá khái niệm về quyền và giới tính
• Xác định những thách thức mà trẻ em phải đối mặt
• Hiểu giáo dục là quyền cơ bản của con người

2
CÂU CHUYỆN
Suma từ Nepal

THỜI LƯỢNG

Buổi 1
45 phút

Buổi 2
45 phút
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Hiểu biết các quyền lợi của trẻ em và tầm quan
trọng của việc nắm rõ quyền lợi của bản thân

Hoạt động 1 - 15 phút
Ôn lại nội dung của buổi học trước trước khi bắt đầu
buổi học mới

Hoạt động 2 - 25 phút
Chiếu phim về hình mẫu (Suma) và truyền tải thông
điệp: tầm quan trọng của giáo dục, bình đẳng giới và
quyền trẻ em

Hoạt động 3 - 5 phút
Người hùng của tuần - Tạ Thùy Trang

PHẦN 2: BUỔI 4

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11
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Hoạt động 1:
Ôn lại nội dung của
buổi học trước trước
khi bắt đầu buổi học
mới

15 phút

MỤC TIÊU

Ôn lại buổi học trước và thảo luận
trước khi xem phim Quyền

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊNBƯỚC 1: THẢO LUẬN VỀ QUYỀN TRẺ EM

Chào mừng các học viên và nhắc lại Các Quy Tắc Vàng của lớp.
Hỏi các học viên xem họ nhớ được những gì từ buổi học/buổi thảo luận trước.Lắng nghe vài học viên
trả lời và dẫn dắt học viên ôn tập lại những điểm cần ghi nhớ từ buổi học trước:
• Tầm quan trọng của việc có ước mơ trong đời và đề ra các mục tiêu cụ thể để đạt được ước mơ đó
• Những cách có thể nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng để vươn tới ước mơ đó
Giáo viên có thể hỏi các bạn đã viết ước mơ của mình vào hình đám mây trong vở như đã được giao
chưa. Nói với học viên rằng cho buổi học hôm nay, mọi người sẽ được xem phim về quyền của trẻ em
và thanh thiếu niên.
Hỏi học viên xem định nghĩa của họ về Quyền là gì
GỢI Ý: Viết từ Quyền lên bảng

Nghe một vài học viên phát biểu, tóm tắt lại ý chính của họ, và cho ví dụ như được liệt kê bên dưới nếu
học viên chưa đề cập đến. Xem thêm các gợi ý từ tài liệu hướng dẫn bao gồm các khái niệm về Nạn
nghèo đói và Bạo lực về giới để giải thích về Quyền lợi. Lưu ý rằng bạn phải giải thích thêm Quyền trẻ
em thực chất chính là Quyền con người.
Quyền lợi là những gì chúng ta đáng được hưởng để sống cuộc sống trọn vẹn, chẳng hạn như:
- Quyền được sống hạnh phúc và khoẻ mạnh; - Quyền được ăn thức ăn lành mạnh;
- Quyền được uống nước sạch; - Quyền được sống an toàn và được bảo vệ bản thân;
- Quyền được sống trong một ngôi nhà an toàn; - Quyền được đến trường và được giáo dục
GHI CHÚ: Khi liệt kê, bạn nên vẽ bên cạnh chữ “Quyền” các biểu tượng mang tính tượng hình: mặt
cười, rau củ quả, cốc nước, ngôi nhà, hoặc quyển sách. Hãy tưởng tượng ra 1 bé trai tên Hùng uống
một cốc nước chứa những cặn bẩn. Sau đó tưởng tượng 1 bé trai khác tên Lâm được uống cốc nước
sạch trong vắt.

Hỏi học viên những câu sau, ghi vài câu trả lời lên bảng:
Bé trai nào KHÔNG nhận được hết các Quyền lợi của em?
Phải chăng các em nên được hưởng Quyền lợi như nhau? Tại sao đúng /Tại sao không?

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

SỰ SẴN SÀNG

SỰ HỖ TRỢ
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Hoạt động 1:
Ôn lại nội dung của
buổi học trước trước
khi bắt đầu buổi
học mới
(tiếp theo)

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

BƯỚC 2: SUY NGHĨ VỀ QUYỀN TRẺ EM VÀ CÁC EM NHỎ TRONG CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TA

Mục đích của hoạt động này là để giúp học viên ngẫm nghĩ thêm về Quyền trẻ em trong bối cảnh cộng
đồng mà chúng ta đang sinh sống.
Cho học viên bắt cặp với người ngồi kế bên và suy nghĩ về các em nhỏ đang sinh sống trong cộng
đồng.
Yêu cầu học viên chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm của họ về những câu hỏi dưới đây. Mỗi cặp
học viên phải viết ra (ít nhất) một trường hợp về trẻ nhỏ hoặc 1 nhóm trẻ nhỏ không được hưởng
đúng quyền lợi của mình.
• Các em nhỏ/thanh thiếu niên ở cộng đồng nơi bạn sinh sống có đang được ở trong 1 ngôi nhà an

toàn với các điều kiện chấp nhận được không? Nếu không, hãy mô tả tình trạng sinh sống hiện nay
của các em.

• Tất cả các em bé trai và em bé gái ở nơi bạn ở đều được đi học chứ? Nếu không đi học, các em làm
gì hằng ngày? Hãy suy nghĩ về cả bé trai lẫn bé gái.

• Bạn cảm thấy như thế nào về những điều này?
• Ai là người có thể đem lại điều kiện sống tốt hơn cho các em nhỏ?
Ghi nhận cảm nghĩ của học viên nếu họ cho biết họ thấy rất bất bình khi chứng kiến cảnh trẻ em bị
sống trong những hoàn cảnh tồi tàn, và tầm quan trọng của việc bắt tay nhau tìm ra giải pháp.
Cảm ơn học viên vì những gì họ vừa chia sẻ và phát biểu cảm nghĩ về quyền trẻ em. Nói với họ rằng
cứ giữ trong đầu hình ảnh những em nhỏ mà họ vừa kể cho hoạt động tiếp theo.
Vài học viên có thể chia sẻ rằng bản thân họ hồi còn bé cũng không được nhận đầy đủ quyền lợi. Ghi
nhận cảm nghĩ của họ và nói rằng chúng ta sẽ thảo luận và tìm cách hiểu trẻ em có thể vượt qua khó
khăn thế nào.
Liên hệ các nội dung vừa thảo luận với bài tập sắp làm khi xem phim. Nói với học viên rằng chúng ta
sắp xem 1 câu chuyện về 1 em bé gái phải đương đầu với nhiều khó khăn và không được hưởng đúng
những quyền lợi mà em đáng được hưởng. Chúng ta sắp thấy được cách em tranh đấu cho quyền lợi
của mình

SỰ SẴN SÀNG

SỰ HỖ TRỢ
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GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

BƯỚC 1: TRƯỚC KHI XEM PHIM - GIỚI THIỆU SUMA

Nói với học viên rằng Suma đến từ Nepal, giới thiệu 3 điểm chính về Suma và đất nước của em. Chỉ
cho học viên vị trí địa lý của Nepal, so sánh với Việt Nam và Ấn Độ. Nhắc lại rằng Ấn Độ là quốc gia
của Ruksana mà chúng ta đã tìm hiểu trong bài học trước.
• Suma là nạn nhân của hủ tục Kamlari - một hình thức lạm dụng sức lao động trẻ em với biện minh

“đôi bên cùng có lợi” ở phía nam Nepal - từ năm 6 tuổi.
GỢI Ý: Xem thêm ở Tổng quan các Vấn đề hiểu về lao động lệ thuộc. Chuẩn bị tinh thần cho học viên
rằng bộ phim sẽ nói về một chủ đề khá bức xúc và nhạy cảm.

Yêu cầu học viên quan sát tìm ra điểm giống nhau và điểm khác biệt giữa cuộc sống của Suma và
cuộc sống của trẻ em Việt Nam

BƯỚC 2: XEM PHIM– CÂU CHUYỆN CỦA SUMA

Chiếu phim Câu chuyện của Suma cho đến khi màn hình hiện lên dòng chữ “Tạm ngưng để thảo luận”.

BƯỚC 3: TẠM NGƯNG PHIM ĐỂ THẢO LUẬN

Thông qua hoạt động này, khuyến khích học viên chỉ ra được và hiểu được ảnh hưởng của hủ tục đã
hạn chế quyền tự do cá nhân như thế nào.
Hỏi cảm nhận của học viên sau khi xem phim. Cảm ơn họ đã chăm chú xem. Vài học viên sẽ thấy vui
cho Suma và thành quả em đạt được ở cuối phim. Nhưng vài học viên sẽ thấy buồn sau khi xem. Ghi
nhận cảm xúc của học viên và giúp họ hiểu rằng việc chúng ta thấy buồn khi chứng kiến sự bất hạnh
của người khác là cảm xúc rất tự nhiên. Nhắc lại lý do chúng ta xem câu chuyện của Suma là để hiểu
được hoàn cảnh sống của các trẻ em khác nhau trên thế giới. Thực hiện theo hướng dẫn thảo luận
trong mục Phương pháp huấn luyện để khuyến khích học viên tham gia thảo luận sau đây.
Yêu cầu học viên giải thích ngắn về phim, sau đó thảo luận về hoàn cảnh của Suma với sự trợ giúp
của những câu hỏi này. Tạm dừng ở mỗi câu hỏi để thảo luận.
Suma trở thành nạn nhân của hủ tục Kamlari như thế nào?
Câu trả lời: Nhấn mạnh sự phân biệt giới tính. Nhiều bé gái đến từ gia đình nghèo khó bị buộc phải

Hoạt động 2:
Xem phim và
thảo luận

25 phút

MỤC TIÊU

Chiếu phim về hình mẫu (Suma)
và truyền tải thông điệp: tầm
quan trọng của giáo dục, bình
đẳng giới và quyền trẻ em

SỰ SẴN SÀNG

NGUỒN CẢM HỨNG
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Hoạt động 2:
Xem phim và
thảo luận
(tiếp tục)

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

lao động từ khi còn nhỏ tuổi và không được đi học. Em đã phải làm việc để đem lại “lợi ích đôi bên”
cho nhiều chủ khác nhau.
Em có thích đi lao động theo kiểu hủ tục Kamlari không?
Câu trả lời: Không, Suma cảm thấy công việc rất khó khăn và không phải lúc nào cũng được đối xử tốt.
Thay vào đó em muốn làm gì?
Câu trả lời: Suma muốn đến trường để học đọc, học viết.
Suma đấu tranh ra sao để giành lại tự do? Ai đã giúp đỡ em?
Câu trả lời: Suma nhận được sự giúp đỡ từ một giáo viên, người đang sống ở trong căn nhà em lao
động như một Kamlari. Em bắt đầu bằng việc tham gia các lớp học buổi tối, nhờ đó em có thêm nhiều
cơ hội mở mang kiến thức và tăng cường sự tự tin. Em cũng nhận được sự giúp đỡ từ 1 tổ chức chuyên
hỗ trợ các em gái nạn nhân của hủ tục lao động trẻ em Kamlari, giúp các em hiểu về quyền lợi của
mình và đấu tranh cho tự do.
Đúc kết bằng việc nêu ra cảm nhận của các nhóm trước câu chuyện của Suma. Chia sẻ lại rằng việc
phải chứng kiến trẻ em sống trong hoàn cảnh kém may mắn là rất thương tâm. Cảm ơn học viên đã
tham gia thảo luận và đưa ra những khía cạnh tích cực từ câu chuyện cuộc đời em Suma, giúp em
thay đổi được số phận.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và học tập trong cuộc đời của trẻ nhỏ. Nêu lên rằng được
giáo dục là quyền căn bản nhất của con người. Giáo dục giúp mở ra nhiều con đường phát triển cho
trẻ, giúp các em tiến tới xây dựng cuộc sống hạnh phúc, lành mạnh. Lặp lại nội dung trọng tâm là việc
được đến trường, được đi học, và quá trình không ngừng trau dồi kiến thức, tiếp thu thông tin là rất
quan trọng trong việc đạt được ước mơ, mục tiêu đã đề ra của cuộc sống.
Kết thúc thảo luận bằng cách nói rằng tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện về Suma.

GHI CHÚ: Học viên thường hỏi thêm về cuộc sống hiện tại của Suma. Ví dụ, em ấy có tiếp tục được
đi học? Em ấy có đạt được ước mơ của mình? Hiện giờ em đang làm gì? Lúc này giáo viên có thể chia
sẻ với học viên rằng tổ chức Girl Rising luôn giữ liên lạc với các em như Suma và mời các em hợp tác
với tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của giáo dục đối với trẻ nhỏ.

Xem cập nhật về Suma.
Xem video “Bây giờ họ ở đâu”

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

SỰ SẴN SÀNG

NGUỒN CẢM HỨNG
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HOẠT ĐỘNG 3:
NGƯỜI HÙNG
CỦA TUẦN

5 phút

BƯỚC 1: NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN - TẠ THÙY TRAN

Giới thiệu về Tạ Thùy Trang, một trong 200 lãnh đạo trẻ xuất chúng ở Châu Á Thái Bình Dương. Xem
thêm ở trang sau.

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

MỤC TIÊU

Khơi gợi cảm hứng cho học viên
thông qua hình mẫu

NGUỒN CẢM HỨNG

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN



Tạ Thùy Trang, một trong 200 lãnh đạo trẻ xuất chúng ở Châu Á Thái
Bình Dương
Tạ Thùy Trang được sinh ra ở một khu ổ chuột tại thành phố Hồ Chí Minh, và
từng bị lạm dụng tình dục ở tuổi lên 5. Di cư từ miền Bắc vào miền Nam, chị đã
phải chịu đựng nhiều sự miệt thị và bắt nạt khi đi học.

Từ những trải nghiệm của bản thân, Trang thích được giúp đỡ mọi người, thú
vật và thiên nhiên. Chị ý thức rõ rằng giáo dục rất hữu ích. Chị đã và đang làm
việc cho nhiều tổ chức khác nhau, trở thành tình nguyện viên của nhiều NGO
về môi trường, khí hậu và quyền trẻ em, cũng như đi khắp nơi. Năm 2018, chị
sáng lập Saigon Compass, một doanh nghiệp xã hội chuyên điều phối và hỗ trợ
các chương trình về giáo dục và môi trường. Đến nay, tổ chức của chị đã có hơn
30.000 thành viên trực tuyến, hơn 1.000 tình nguyện viên, cộng tác viên và các
đối tác trên khắp Việt Nam. Mới đây, chị được đưa vào danh sách 200 lãnh đạo
trẻ xuất chúng ở Châu Á Thái Bình Dương của Quỹ Obama.

NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN

TẠ THÙY TRANG

“Tôi nghĩ rằng mỗi người nên như một cái cây có
thể tỏa bóng mát. Khi sống bền vững trước hết cho
mình, thì môi trường cũng sẽ bền vững”

3 thanhnien.vn/gioi-tre/tu-be-gai-bi-xam-hai-toi-nha-lanh-dao-tre-chau-a-thai-binh-duong-1138936.html
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PHẦN 2: BUỔI 5
Định nghĩa về giới tính và hiểu rằng ước mơ và
trí tưởng tượng không bắt buộc phải phụ thuộc
vào các hủ tục và định kiến dùcó thể bị tác động
đôi chút

Hoạt động 1 - 15 phút
Tóm tắt nội dung buổi học trước. Bắt đầu thảo luận
về quyền và cơ hội

Hoạt động 2 - 25 phút
Giúp học viên hiểu khái niệm giới tính là cấu trúc
xã hội, xác định quyền lợi căn bản của trẻ em cũng
như quyền con người và hiểu rằng mọi người đều có
quyền bình đẳng như nhau

Hoạt động 3 - 5 phút
Người hùng của tuần - Nguyễn Anh Thư

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11
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Hoạt động 1:
Tóm tắt nội dung
buổi học trước

15 phút

MỤC TIÊU

Tóm tắt nội dung buổi học trước.
Bắt đầu thảo luận về quyền và cơ
hội

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

BƯỚC 1: ÔN TẬP VÀ TẠO CẢM HỨNG

Chào mừng các học viên và nhắc lại Các Quy Tắc Vàng của lớp. Hỏi học viên xem họ nhớ được những
gì từ buổi học trước.
Lắng nghe vài học viên trả lời và dẫn dắt buổi thảo luận bằng những điểm quan trọng.
• Suma là một em gái dũng cảm dám đấu tranh theo đuổi ước mơ được học tập của mình.
• Tất cả trẻ em đều có quyền được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, lành mạnh cho dù các em là

ai (dù các em là gái hay trai, dù các em có tôn giáo, tín ngưỡng, hay quốc tịch gì đi chăng nữa).
• Vẫn còn các em nhỏ gặp khó khăn trong việc được hưởng quyền căn bản vì văn hóa hay khó khăn

như nghèo đói
• Chỉ cần sự giúp đỡ của những người tin rằng tất cả trẻ em đều đáng được hưởng quyền lợi căn

bản, các em sẽ đạt được ước mơ của mình. Như trường hợp của Suma, em đã nhận được sự giúp
đỡ từ giáo viên.

Giới thiệu với học viên rằng hôm nay lớp sẽ phân tích kỹ hơn câu chuyện cuộc đời của Suma để hiểu
hơn về quyền lợi và khám phá xem nam và nữ có những quyền lợi khác nhau hay không.

BƯỚC 2: THẢO LUẬN VỀ QUYỀN VÀ CƠ HỘI

Hỏi học viên ba câu sau để các nhóm lớn có thể thảo luận. Trước khi hỏi, hãy viết từ Quyền lên bảng
và vẽ các các biểu tượng mang tính tượng hình xung quanh từ này:  mặt cười, rau củ quả, cốc nước,
ngôi nhà, hoặc quyển sách.
Khởi động buổi thảo luận bằng cách nói: Bây giờ chúng ta hãy cùng bàn về những quyền lợi mà
Suma được hưởng nhé!  Dùng ký hiệu X cho câu trả lời ‘Không’ và dấu ✓ cho câu trả lời ‘Có’ bên cạnh
các biểu tượng bạn mới vẽ trên bảng.
Khi là nạn nhân của hủ tục Kamlari, Suma có được sống an toàn với gia đình trong một ngôi nhà
không? Câu trả lời là ‘Không’ và đánh dấu X bên cạnh biểu tượng ngôi nhà trên bảng.
1. Khi là nạn nhân của hủ tục Kamlari, Suma có được sống an toàn với gia đình trong một ngôi nhà

không? Không
2. Suma có được ăn uống đàng hoàng không? Không
3. Suma có được đi học không? Không

QUYỀN

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ
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Hoạt động 1:
Tóm tắt nội dung
buổi học trước
(tiếp theo)

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

Bây giờ hãy hỏi học viên các biểu tượng và ký hiệu trên bảng nói lên được điều gì về Suma? Ví dụ
Suma không được ăn uống đàng hoàng; cô không cảm thấy an toàn trong ngôi nhà của chủ; và cô
không được đi học.
Câu trả lời mẫu: Điều đó cho ta thấy Suma không được ăn uống đàng hoàng, không được sống cùng
gia đình mà trong nhà của chủ, không cảm thấy an toàn. Và em không được đến trường để học tập.
Khuyến khích học viên chất vấn các hủ tục hạn chế sự tự do. Học viên cần nhận ra rằng Suma không
có những quyền lợi mà đáng ra phải có.
Vẽ hình một đám mây trên bảng và hỏi học viên: Suma có ước mơ không? Em ước mơ điều gì?
Trả lời ước mơ của em đơn giản là được sống cùng cha mẹ và được đi học như anh/em trai của mình.
Viết câu trả lời vào đám mây cùng lúc khi bạn nói
Kết luận với các ý chính sau:
• Đôi khi, hoàn cảnh sống, phong tục tập quán ở nơi một đứa trẻ sinh ra được gia đình và cộng đồng

thực hiện theo qua nhiều năm trời đã khiến cho em mất đi những quyền lợi căn bản mà em đáng
được có. Và điều này khiến cho em không thể thực hiện được mơ ước chính đáng của mình.

• Những người chủ này luôn muốn lạm dụng sức lao động của các em gái nhỏ như Suma, làm việc
cho gia đình họ, nhưng bản thân họ lại không làm thế với con gái của họ. Với con gái ruột thì họ
cho các em được đi học tử tế.

Chia sẻ rằng mọi trẻ em cần nhận thức rằng tất cả các em đều có quyền được hưởng một cuộc sống
an toàn và lành mạnh bất kể giới tính, tầng lớp kinh tế, xã hội hay nơi em sinh ra. Nếu các em nắm
rõ được điều này, các em sẽ biết đón nhận mọi cơ hội đến với mình, như Suma.
Suma đã có được nhận thức này khi có cơ hội tham gia lớp học buổi tối và tìm được giáo viên giúp em
thiết lập các mục tiêu có thể đạt được cho mình. Một khi một người đi trên hành trình này, họ sẽ tìm
được nhiều người giống họ, và cùng nhau, họ sẽ trở thành một tập thể mạnh mẽ để giúp đỡ người
khác
Yêu cầu học viên nhớ về Suma và bài hát của em, và giới thiệu rằng lớp sẽ thảo luận kỹ hơn về câu
chuyện của Suma

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ
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Hoạt động 2:
Hiểu về giới tính
và quyền

25 phút

MỤC TIÊU

Giúp học viên hiểu khái niệm giới
tính là cấu trúc xã hội, chuẩn bị
cho các em kiến thức về quyền
căn bản của trẻ em, và hiểu rằng
mọi người đều có quyền bình
đẳng như nhau

BƯỚC 1: ĐỊNH NGHĨA GIỚI TÍNH

Hỏi: Giới tính là gì? Bạn nghĩ đến những gì khi tôi đề cập đến từ Giới tính?
Viết chữ ‘Giới tính’ lên bảng khi hỏi.
• Nếu nhiều học viên trả lời ‘Có’, rằng họ biết định nghĩa của từ này, hãy xây dựng nên khái niệm của từ

thông qua những điểm mà học viên đóng góp. Nếu không hãy đơn giản giải thích rằng giới tính chỉ là vai
trò được giao cho ta dựa trên dữ kiện chúng ta là nam hay nữ.

• Ví dụ, một số người cho rằng bé trai thường là mặc màu xanh dương còn bé gái thường là mặc màu hồng.
GỢI Ý: Đừng đi vào chi tiết lúc này bằng cách đề cập đến định kiến xã hội hay thành kiến lâu đời. Hãy để
dành việc giải thích những vấn đề này một cách kỹ lưỡng hơn ở hoạt động tiếp theo.

Kết luận bằng cách nhắc lại rằng hoạt động này là để giới thiệu định nghĩa của giới tính và quyền lợi. Hai khái
niệm này gắn liền với nhau, đặc biệt là trong xã hội như ở Việt Nam. Còn rất nhiều người bị mất đi các quyền
lợi căn bản do giới tính của họ. Quyền lợi của họ có được là do vẻ bề ngoài, quy định của xã hội, hoặc mong
đợi của xã hội. Trong hoạt động tiếp theo họ sẽ liên kết hai khái niệm quyền và giới tính.

BƯỚC 2: HIỂU VỀ QUYỀN TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI GIỚI TÍNH

Chia học viên ra thành 2 nhóm lớn và cho họ 1 flipchart.
GỢI Ý: Nếu lớp có cả nam và nữ, hãy chia thành các nhóm chỉ toàn nam hoặc toàn nữ.

Hướng dẫn làm việc nhóm: Yêu cầu nhóm toàn nam ghi lên bảng của họ những điều/hoạt động họ hay
làm và nhóm toàn nữ ghi lên bảng của họ những điều/hoạt động họ hay làm. Trên cùng của tấm bảng, yêu
cầu họ ghi tiêu đề ‘Những điều nam giới hay làm’ và ‘Những điều nữ giới hay làm’. Đồng thời giáo viên cũng
viết hai tiêu đề này lên bảng chung.
Yêu cầu hai nhóm học viên liệt kê hoạt động, không phải nghề nghiệp. Ví dụ thay vì ghi ‘Phi công’ hay ‘Bác
sĩ’, họ nên ghi là ‘lái máy bay’ hoặc ‘khám chữa bệnh’
Cho học viên 10 phút để viết được càng nhiều hoạt động càng tốt. Giáo viên hỗ trợ nếu cần.
• Yêu cầu từng nhóm dán/treo bảng của họ lên bảng chung kế bên nhau.
• Yêu cầu nhóm nam cử người đại diện đọc to các hoạt động của nhóm nữ vừa liệt kê. Tương tự, yêu cầu

nhóm nữ cử người đại diện đọc to các hoạt động của nhóm nam liệt kê.
• Hỏi có điều nào được viết trên bảng của bên nam mà học viên nghĩ là nữ không thể làm không. Hãy hỏi

rằng nữ CÓ KHẢ NĂNG làm không, không phải là chúng ta có thường THẤY họ làm không.
Chọn ra một hoạt động, ví dụ như nam có thể lái xe máy. Hỏi học viên rằng liệu nữ giới CÓ THỂ lái xe máy

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

Nam làm gì

Nữ làm gì

NGUỒN CẢM HỨNG

MONG ĐỢI

ƯỚC MƠ
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Activity 2:
Understanding
gender and rights
(continued)

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

không? Rằng điều gì cần có để một người có thể lái xe máy? Liệu nữ giới có thoả các điều kiện cần có để lái
được chiếc xe máy không? Rằng nữ giới có thể học lái xe máy không?
Chọn thêm 1 vài hoạt động khác trên bảng liệt kê của nam và hỏi học viên liệu nữ giới có thể làm hết những
hoạt động đó không.
Sau đó, chọn một vài hoạt động trong bảng của nhóm nữ liệt kê rồi hỏi. Ví dụ, nữ giới có thể nấu ăn hoặc các
bé gái có thể trông em. Đặt câu hỏi cho cả lớp: nam giới CÓ THỂ làm những hoạt động như thế hay không?
Không phải là chúng ta có thường thấy nam giới làm những điều đó không.
Giải thích rằng chỉ có duy nhất một hoạt động mà nữ có thể làm mà nam giới không thể. Đó là việc sinh em
bé và cho bú. Giải thích với học viên rằng đây là “sự khác biệt về sinh học” giữa nam và nữ và điều này không
thể thay đổi được. Điều này do quy luật tự nhiên. Bất cứ sự khác biệt nào giữa nam và nữ không phải đến
từ sự khác biệt sinh học thì đều là do xã hội, con người, cộng đồng gán ghép, quy định – và đó là cách họ
quyết định “giới tính” cho một đứa trẻ.
GỢI Ý: Khi giải thích, hãy viết “khác biệt sinh học” hay còn gọi là “khác biệt tính dục” lên bảng. Sau đó, vẽ 1
đường thẳng, và viết từ “giới tính” đối diện. Một vài học viên sẽ cảm thấy khó chấp nhận các khái niệm này,
hoặc không đồng ý rằng có những hoạt động mà nữ giới có thể làm như nam giới, đặc biệt là khi những hoạt
động đó ảnh hưởng đến việc chăm sóc gia đình, con cái, làm việc nhà. Lúc đó, giáo viên cần chuẩn bị sẵn
những ví dụ minh hoạ cụ thể để giúp học viên thay đổi định kiến.

Giải thích thêm với học viên rằng khác biệt về mặt sinh học giữa nam giới và nữ giới là như nhau trên toàn thế
giới. Nhưng định kiến về giới tính thì lại có thể khác nhau ở các nền văn hoá khác nhau trên thế giới. Chẳng
hạn như nhiều nơi trên thế giới thấy rằng việc phụ nữ lái xe buýt hay làm kỹ sư xe ô-tô là bình thường, và
nam giới có thể làm y tá hay giáo viên mầm non. Tuy nhiên ở những nơi khác trên thế giới, xã hội khó chấp
nhận được chuyện nam giới và nữ giới thực hiện những công việc như vừa nêu.
Giải thích thêm rằng định kiến về giới tính thì có thể thay đổi. Những định kiến này chỉ là “kịch bản” mà mọi
người gán cho bé trai và bé gái, các hành vi, động tác mà các em “nên” làm. Con người viết nên các “kịch
bản” này, do đó con người cũng có thể sửa đổi nếu kịch bản đó đem lại bất công cho một nhóm người.
Kết luận bằng cách quay trở lại câu chuyện cuộc đời của Suma. Chỉ ra rằng lý do Suma trở thành nạn nhân
của hủ tục Kamlari thay vì được đi học là vì khi bố mẹ của em không có đủ tiền để cho tất cả các con đi học,
họ chọn cho con trai đi học. Giải thích với học viên rằng chính cái định kiến về giới tính như vậy khiến cho trẻ
nhỏ không được hưởng đúng những quyền lợi căn bản mà các em đáng được hưởng. Và rằng những định
kiến đó khiến cho các em mất đi quyền tự chủ, quyền được theo đuổi ước mơ của mình. Nhấn mạnh lại rằng
tất cả trẻ em, dù trai hay gái đều sinh ra với các quyền bình đẳng như nhau.

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

NGUỒN CẢM HỨNG

EXPECTATIONS

DREAM
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HOẠT ĐỘNG 3:
NGƯỜI HÙNG CỦA
TUẦN VÀ BÀI TẬP
VỀ NHÀ

5 phút

MỤC TIÊU

Khơi nguồn cảm hứng cho học
viên thông qua hình mẫu

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊNBƯỚC 1: NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN - NGUYỄN ANH THƯ

Giới thiệu Nguyễn Anh Thư và ước mơ trở thành nữ phi công Việt Nam đầu tiên bay vòng quanh thế
giới
Xem thêm về câu chuyện của cô ở trang sau.

BƯỚC 2: BÀI TẬP VỀ NHÀ

Học viên nên suy nghĩ thêm về Suma và những đứa trẻ khác có hoàn cảnh khó khăn tương tự, đang
phải đấu tranh để thực hiện ước mơ của mình, đặc biệt là ước mơ được đi học. Hãy viết ra những gì
học viên muốn nói với Suma hoặc các em nhỏ ấy. Học viên có thể viết một bài thơ, một bức thư hoặc
vẽ một bức tranh để diễn đạt thông điệp muốn sẻ chia này với các em

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
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Nguyễn Anh Thư và ước mơ trở thành nữ phi công Việt Nam đầu tiên bay
vòng quanh thế giới
Nguyễn Anh Thư lớn lên ở một làng quê nghèo ở Tuy Hòa, Việt Nam. Lúc còn nhỏ,
cô theo học tại một ngôi trường do UNESCO tài trợ cho đến khi cô sang Mỹ định cư
năm 12 tuổi. Vì là dân nhập cư nên cô gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ cũng
như tài chính và nạn phân biệt đối xử. Tuy nhiên cô đã nỗ lực vượt qua mọi khó
khăn để tốt nghiệp thủ khoa trung học và nằm trong top 10 của Đại học Purdue.
Ban đầu gia đình không đồng ý cho cô làm phi công, nhưng Anh Thư đã kiên quyết
theo đuổi ước mơ của mình.
Để có tiền học (khoảng US$ 150 / giờ học bay), cô phải làm gia sư và ngủ qua đêm
trong sân bay. Sau hơn 12 năm, cô hiện là giảng viên hướng dẫn bay và là phi công
vận tải hàng không tại Atlanta, Hoa Kỳ. Cô cũng đang làm luận văn tiến sĩ ngành Kỹ
Thuật Hàng Không Vũ Trụ tại Đại học Georgia Tech. Mặc dù mặc đồng phục nhưng
cô vẫn nhiều lần bị từ chối vào cổng dành cho phi công chỉ vì những định kiến đối
với nữ giới trong ngành phi công. Những trải nghiệm buồn đó đã thúc đẩy cô trở
thành Người Sáng Lập kiêm Chủ Tịch Tổ chức Nữ Giới Ngành Hàng Không và Vũ
Trụ (WAA), với các mục tiêu: thúc đẩy giáo dục trong ngành hàng không và vũ trụ,
truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ muốn theo đuổi ngành hàng không, và góp
phần giải quyết tình trạng thiếu hụt phi công. Anh Thư đang cố gắng thực hiện một
chuyến bay vòng quanh thế giới (từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020), và cô dự định
trong chuyến đi này cô sẽ chia sẻ với những phụ nữ trẻ trên thế giới về niềm yêu
thích đối với lĩnh vực hàng không và vũ trụ, cũng như truyền cảm hứng để họ tin
vào chính mình và dám ước mơ.

NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN

NGUYỄN ANH THƯ
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Phần 2:
Ghi chú của giáo viên
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