PHẦN 3

NHẬN DIỆN THẾ MẠNH
BẢN THÂN
• Thực hành xây dựng kỹ năng và ra quyết định
• Khám phá các khả năng và mục tiêu cho tương lai gần và xa
• Khuyến khích học viêtn không ngần ngại theo đuổi nghề
nghiệp hay tham vọng
THỜI LƯỢNG

CÂU CHUYỆN
Wadley từ Haiti

Buổi 1
45 phút

Buổi 2
45 phút

3

EXPLORE MORE TOOLKIT

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 3: BUỔI 6
Giúp học viên nhận ra tầm quan trọng của việc nắm rõ ưu
điểm của bản thân trong việc theo đuổi ước mơ, sự nghiệp

Hoạt động 1 - 15 phút

Củng cố nội dung buổi học trước

Hoạt động 2 - 25 phút

Xem phim một hình mẫu (Wadley) và truyền tải thông
điệp về tầm quan trọng của việc nhận diện thế mạnh
bản thân để đạt ước mơ

Hoạt động 3 - 5 phút

Người hùng của tuần - H’Hen Nie

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12
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Hoạt động 1:
Củng cố nội dung
buổi học trước và
thảo luận trước khi
xem phim

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: CỦNG CỐ 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 các học viên xem họ nhớ được những gì từ buổi học/buổi thảo luận trước về Câu chuyện của
Suma. Hỏi học viên đã làm bài về nhà chưa, đã sáng tác, vẽ 1 thông điệp cho Suma hay các em nhỏ
có hoàn cảnh khó khăn tương tự chưa?
Mời 2 hoặc 3 học viên xung phong trình bày bài viết, bài vẽ của mình trước lớp và cảm ơn họ đã chia
sẻ.
Nhấn mạnh rằng khi chúng ta dành thời gian suy nghĩ về những mảnh đời bất hạnh, chúng ta cũng có
thể suy nghĩ về những hành động có thể làm, tìm ra ưu điểm của chính bản thân mình sao cho giúp
được những người kém may mắn càng nhiều càng tốt.
Yêu cầu tất cả học viên dán bài viết, bài vẽ của mình lên tường nơi học
BƯỚC 2: THẢO LUẬN TRƯỚC KHI XEM PHIM

15 phút

MỤC TIÊU
Củng cố nội dung buổi học trước

Hỏi học viên xem họ có bao giờ nghe về các thảm hoạ thiên nhiên hay xung đột có ảnh hưởng đến
cộng đồng chưa? Các thông tin này có thể đến từ trải nghiệm bản thân hoặc tin tức. Nói với học viên
rằng họ nên lưu giữ những câu chuyện đó trong đầu để suy nghĩ thêm khi xem phim
GỢI Ý: Vài học viên có thể đã trực tiếp trải nghiệm qua các thảm hoạ thiên nhiên như động đất hay
lũ lụt. Canh thời gian và cho lớp lắng nghe 1 vài chia sẻ. Ghi nhận cảm xúc của học viên khi họ kể lại
và cảm ơn họ. Nên xem xét các nguồn hỗ trợ có tại trường để giúp đỡ học viên nào đã là nạn nhân
của thảm hoạ và giúp họ vượt qua khó khăn.
Hỏi xem học viên có biết gì về quốc gia Haiti không và liệu họ có thể chỉ ra vị trí địa lý của quốc gia
này trên bản đồ không. Nếu trong lớp không có bản đồ, hãy mô tả Haiti là 1 quốc gia nằm trên cùng
1 hòn đảo với Cộng hoà Dominica ở vùng biển Caribe, gần Châu Nam Mỹ. Chọn thêm một vài thông
tin về Haiti từ Tóm lược về các quốc gia để giới thiệu cho học viên.
Nói rằng Haiti từng bị nhiều thảm hoạ thiên nhiên tàn phá, từ động đất đến bão lốc xoáy, khiến người
dân đói nghèo và khổ sở. Chia sẻ 3 điểm chính về em Wadley:
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EXPLORE MORE TOOLKIT

Hoạt động 1:
Củng cố nội dung
buổi học trước và
thảo luận trước khi
xem phim
(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

• Wadley sống ở Haiti
• Wadley rất muốn đi học nhưng gia đình không đủ điều kiện sau trận động đất
• Wadley quyết tâm quay trở lại trường lớp để tiếp tục được học
Nói rằng các em sẽ chứng kiến cách Wadley vượt khó để chiến thắng nghịch cảnh.
GHI CHÚ: Trước khi chiếu phim, nói với học viên rằng bộ phim sẽ mang lại nhiều cảm xúc vui buồn
đan xen. Báo trước với học viên rằng mọi cảm nhận, suy nghĩ của học viên về thước phim sẽ được
lắng nghe, chia sẻ trong lớp.
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Hoạt động 2:
Xem phim và
thảo luận

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: XEM PHIM VÀ THẢO LUẬN

Chiếu phim về Wadley cho đến khi màn hình hiện lên dòng chữ “Tạm ngưng cho thảo thuận” (11 phút)
Hỏi cảm nhận: Hỏi học viên xem họ cảm thấy như thế nào sau khi xem phim. Cảm ơn họ đã chú ý
xem phim. Theo sát hướng dẫn tổ chức thảo luận như trong tài liệu Hướng dẫn để giúp tạo động lực
thảo luận trong học viên.
Hỏi: Wadley đã gặp phải những trở ngại gì?
Wadley muốn đi học nhưng sau khi trận động đất xảy ra em đã không được đi.
Wadley không được đi vì gia đình của em không có tiền đóng học phí cho em.
Wadley không hiểu vì sao vài gia đình lại có đủ điều kiện cho con em đi học còn vài gia đình lại không
thể.

25 phút

Wadley đã làm những gì để vượt qua các trở ngại?
Em trò chuyện với mẹ và thể hiện nguyện vọng muốn được tiếp tục đến trường học.

MỤC TIÊU

Em lấy hết dũng khí, tiên phong đi đến ngôi trường mới và muốn tham gia học.

Xem phim một hình mẫu
(Wadley) và truyền tải thông điệp
về tầm quan trọng của việc nhận
diện thế mạnh bản thân để đạt
ước mơ

Em đã can đảm đứng trước lớp và trình bày nỗi niềm muốn được tham gia học dù cho giáo viên yêu
cầu em rời khỏi lớp.
Em biết em có quyền đến trường, cũng như tất cả các em nhỏ khác có quyền đến trường
Hãy liệt kê những tính cách và thế mạnh giúp Wadley hạnh phúc và theo đuổi ước mơ của mình.
GHI CHÚ: Giải thích cho học viên rằng ưu điểm ở đây nhằm diễn tả những nhiệm vụ và hành động
mà bạn có thể làm tốt. Ưu điểm có thể là kiến thức, kỹ năng, tài năng hoặc tính cách con người. Chúng
ta thường dùng ưu điểm của mình để hoàn tất công việc, xây dựng mối quan hệ với mọi người và để
đạt được những ước mơ mà mình theo đuổi. Ví dụ tính sáng tạo, tính kỷ luật, lòng tốt, nhiệt huyết,
biết tôn trọng, đáng tin cậy, tận tâm, biết lắng nghe, hoặc chăm chỉ.
Em ấy rất vui vẻ và rất can đảm. (Kiên trì và nhẫn nại cũng có thể là câu trả lời hay)

NGUỒN CẢM HỨNG

Em ấy tập trung vào mục tiêu cần đạt được đó là việc được đi học. Em biết rõ là vẫn phải làm việc
nhà nếu được đi học và em biết sắp xếp cân bằng để làm được cả hai. Vì thế, ưu điểm của em là sự
chăm chỉ và khả năng thu xếp thời gian.
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Hoạt động 2:
Xem phim và
thảo luận
(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

Em ấy yếu thích việc học tập và làm bài về nhà – chứng tỏ rằng em rất chăm chỉ.
Em ấy năng nổ, thân thiện, và tin vào chính mình; em ấy còn rất cương quyết và tự tin.
Kết luận bằng cách chia sẻ với học viên rằng để theo đuổi ước mơ, quan trọng là chúng ta phải nắm
rõ ưu điểm của bản thân. Khi nắm rõ điều đó, chúng ta mới tối ưu hoá việc sử dụng ưu điểm của mình
để đạt được mục tiêu, và vượt qua mọi khó khăn. Wadley thật sự đã tận dụng tốt ưu điểm của mình
là chăm chỉ, tin tưởng vào chính bản thân mình, em cũng mạnh dạn và kiên trì theo đuổi những gì em
ao ước. Nói với học viên rằng trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ dành thời gian khám phá ưu điểm
của bản thân để theo đuổi ước mơ của mình.
Lưu ý: Học viên thường đặt câu hỏi về cuộc sống của Wadley hiện giờ. Em ấy có thể tiếp tục được
việc học của mình không? Em ấy liệu đã theo đuổi được ước mơ của mình chưa? Em ấy hiện đang làm
gì? Hãy chia sẻ rằng tổ chức Girl Rising giữ liên lạc với Wadley và hợp tác với em để nâng cao nhận
thức về tầm quan trọng của giáo dục đối với trẻ em.
Xem thêm cập nhật về Wadley
Xem “Bây giờ họ ở đâu”.

NGUỒN CẢM HỨNG
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Hoạt động 3:
Người hùng của
tuần

5 phút

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

NGUỒN CẢM HỨNG

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: NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN – H’HEN NIE

Nói với học viên về H’Hen Nie và ước mơ trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn nữ cùng hoàn cảnh.
Xem thêm ở trang tiếp theo.
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NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN

H’HEN NIE

H’HEN NIE, người Việt Nam đầu tiên và người Châu Á thứ ba
được vinh danh là “Vẻ đẹp vượt thời gian” bởi Missosology5 6 7
H’Hen Nie được sinh ra trong 1 gia đình thuộc dân tộc thiểu số Ê-đê tại làng
Sut M’Dung ở Đắc Lắc, nơi các bé gái thường phải nghỉ học sớm, kết hôn và
ở nhà chăm con. Cô muốn thay đổi điều này; vì vậy, cô chia tay cuộc sống
nơi đây, dời đến sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc không mệt mỏi
để đạt được mục tiêu của mình: trở thành niềm cảm hứng cho các cô gái
cùng hoàn cảnh. Để có thể có bằng đại học, cô tự trang trải học phí bằng
cách đi dạy phụ đạo, giữ trẻ và phát tờ rơi. Sau kỳ thực tập ở ngân hang, cô
đăng ký show truyền hình thực tế Vietnam’s Next Top Model và dừng lại ở
hạng thứ 9. Từ đó, cô bắt đầu khóa huấn luyện cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn
vũ – cuộc thi đặt nền móng để cô trở thành người có sức ảnh hưởng trong
xã hội.
H’Hen Nie được trao vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, trở
thành người dân tộc thiểu số đầu tiên được danh hiệu này. Giải thưởng Top
5 trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 tại Thái Lan của cô là kết quả cao
nhất mà một thí sinh Việt Nam từng đạt được ở các cuộc thi nhan sắc quốc
tế. Cô được ca ngợi khi quyên góp gần hết số tiền thưởng 43.000 USD để
cấp học bổng cho trẻ em, xây dựng nhà cộng đồng, bảo tồn chữ viết của
dân tộc Ê đê và cung cấp nước sạch, điện cho dân làng.

“Ước mơ không chỉ là cách bạn dám mơ ước,
mà còn phải là cách bạn sẽ mạnh dạn biến
8
nó thành hiện thực như thế nào ”.
5
6
7
8

Imagery Source: thanhnien.vn/van-hoa/hhen-nie-tiet-lo-bi-mat-truoc-khi-dang-quang-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-1221087.html
vovworld.vn/en-US/personality-of-the-week/miss-universe-vietnam-brings-spring-to-home-village-720998.vov
metro.style/people/celebrities/miss-vietnam-miss-universe-2018/11625
https://nudoanhnhan.net/phong-van-hoa-hau-hhen-nie-toi-chua-tung-thay-doi.html

EXPLORE MORE TOOLKIT

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 3: BUỔI 7
Nhận định ưu điểm của bản thân và tận dụng những
ưu điểm này để vượt qua khó khăn trở ngại
Hoạt động 1 - 5 phút

Củng cố nội dung buổi học trước

Hoạt động 2 - 30 phút

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận ra ưu
điểm bản thân để thành công, vượt qua khó khăn
và đạt được ước mơ

Hoạt động 3 - 15 phút

Người hùng của tuần - Hoàng Hoa Trung

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12
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Hoạt động 1:
Củng cố nội dung
buổi học trước

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: CỦNG CỐ BUỔI HỌC TRƯỚC

Chào học viên bằng tên lớp. Đọc nhanh Các Quy Tắc Vàng.
Hỏi học viên có còn nhớ những đúc kết từ bài học trước và câu chuyện của Wadley.
Hỏi học viên có còn nhớ ưu điểm của Wadley là gì. Lắng nghe vài câu trả lời và viết lên bảng các ý
chính.
Chia sẻ với học viên rằng bài học của ngày hôm nay sẽ dựa trên câu chuyện của Wadley, những ưu
điểm của em và định nghĩa của khái niệm ‘dũng cảm’.
Thông báo với học viên rằng hôm nay lớp sẽ có một hoạt động thú vị để tìm ra ưu điểm của bản thân

5 phút

MỤC TIÊU
Củng cố nội dung buổi học trước

NGUỒN CẢM HỨNG
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Hoạt động 2:
Nhận diện thế mạnh
và hiểu về sự thất
bại

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: NHẬN DIỆN THẾ MẠNH

Yêu cầu học viên mở một trang mới trong vở, xoay người sang trái và bắt cặp với học viên kế bên.
Yêu cầu học viên không viết tên của người đối diện mà chỉ viết 5 tính cách họ nhận thấy từ đối phương
– điểm mạnh hoặc những đặc tính tích cực.
GỢI Ý: Giải thích lại ưu điểm ở đây là diễn tả khả năng, hành động mà một người có thể làm tốt. Ưu
điểm có thể là kiến thức, kỹ năng, tài năng hoặc nhân cách của một người. Ưu điểm được sử dụng
để hoàn tất công việc, xây dựng mối quan hệ với mọi người và để đạt được mục tiêu đã đề ra. Ví dụ:
sáng tạo, kỷ luật, tốt bụng, nhiệt huyết, biết tôn trọng, đáng tin cậy, tận tâm, biết lắng nghe, hoặc
làm việc chăm chỉ.
Cho học viên thời gian để viết về thế mạnh bản thân (hỗ trợ học viên nếu cần).

30 phút

MỤC TIÊU
Nhấn mạnh tầm quan trọng của
việc nhận ra ưu điểm bản thân để
thành công, vượt qua khó khăn và
đạt được ước mơ

GỢI Ý: học viên sẽ thấy khó để nhận ra ưu điểm là gì. Việc nghĩ về một tình huống nào đó, những
gì mình thích hay không thích thì dễ nhưng việc nghĩ ra ưu điểm của mình là gì đòi hỏi một quá trình
suy nghĩ cặn kẽ hơn. Do đó giáo viên nên chuẩn bị sẵn một danh sách các từ diễn tả ưu điểm (có thể
dựa vào gợi ý phía bên trên, hoặc dựa vào bối cảnh cụ thể của lớp đang dạy) để giúp học viên suy
nghĩ và tìm ra cách diễn đạt.
Nhắc học viên rằng đây là một hoạt động mang tính cá nhân nên không có câu trả lời đúng sai. Giúp
học viên suy nghĩ cách diễn đạt theo cách sau.
Đầu tiên hãy nghĩ xem bạn thích làm gì và làm được gì tốt.
Sau đó nghĩ xem tại sao bạn lại giỏi làm điều đó, những nhân cách nào trong bạn giúp bạn giỏi làm
điều đó: Bạn đã làm gì để giỏi làm điều đó/môn thể thao đó/công việc đó? Cái gì giúp bạn giỏi làm
điều đó/môn thể thao đó/công việc đó?
Ví dụ:
• Nếu bạn có nuôi một con thú cưng và bạn rất giỏi chăm nó, vậy thì ưu điểm của bạn có thể là bạn
rất nhạy cảm, biết quan tâm, chăm sóc hoặc có trách nhiệm.

SỰ SẴN SÀNG

• Nếu bạn học giỏi, thì ưu điểm của bạn có thể là chăm chỉ, biết lắng nghe, siêng năng hoặc tận tâm
với việc học.
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• Nếu bạn hay có cách giải quyết vấn đề một cách độc đáo, thì có thể bạn rất sáng tạo, tháo vát, kiên
trì, lạc quan hoặc luôn có hy vọng tốt đẹp.
Giới thiệu với học viên hoạt động suy nghĩ - bắt cặp - chia sẻ
Cho thời gian để họ tự viết ra những gì họ cho là ưu điểm của bản thân. Giáo viên đi quanh lớp và hỗ
trợ những học viên chưa biết diễn đạt.
Yêu cầu học viên bắt cặp với người ngồi bên phải và chia sẻ ưu điểm của mình cho đối phương.
Khuyến khích các thành viên nghĩ và diễn đạt những ưu điểm mà họ nhận thấy ở đối phương.
Nói rằng sau khi chia sẻ trong cặp đôi của mình học viên sẽ chia sẻ với nhóm lớn hơn. Mỗi thành viên
trong các cặp đôi sẽ nói lên ưu điểm của người còn lại cho cả lớp. Tuy nhiên, nếu thời gian không cho
phép, giáo viên chỉ gọi những cặp đôi nào xung phong.
Giáo viên cũng nên ghi ra ưu điểm của bản thân và cùng tham gia. Điều này khiến cho các học viên
thấy được khuyến khích hơn.
Cảm ơn học viên vì đã suy ngẫm và diễn đạt ra các ưu điểm.
Nói rằng giáo viên tự hào về ưu điểm của học viên và đi vòng quanh lớp để hỗ trợ học viên nếu cần.
GỢI Ý: Có vài trường hợp, học viên sẽ nêu những ưu điểm tiêu cực. Ví dụ, học viên nói họ rất giỏi ‘ăn
cắp’ vì họ chạy nhanh. Những khi như thế, giáo viên phải điều chỉnh lại. Yêu cầu học viên tập trung
ưu điểm đem lại niềm vui, hạnh phúc. Thay vì đưa ưu điểm chạy nhanh gắn liền với khả năng ‘ăn cắp’,
hướng học viên qua các yếu tố tốt đẹp giúp họ chạy nhanh. Chẳng hạn như việc họ chạy nhanh được
chứng tỏ họ chăm chỉ rèn luyện.
Chủ động nêu lên ưu điểm của chính mình trước lớp.
Hỏi học viên có thấy sự tương đồng trong ưu điểm của họ với Wadley.
Nói với học viên rằng việc biết rõ ưu điểm của bản thân là rất quan trọng. Chúng ta sẽ sử dụng chúng
để có được cuộc sống vui vẻ hơn, dễ dàng hơn và có thể giúp đỡ mọi người xung quanh chúng ta.
Chúng ta còn dùng ưu điểm của mình để bảo vệ quyền lợi của chính mình hoặc giúp đỡ người khác.

SỰ SẴN SÀNG

Quay trở lại câu chuyện của Wadley và nêu lên các ưu điểm của em (Em ấy can đảm, lạc quan, tự tin,
quyết tâm, kiên trì, chăm chỉ, có hiểu biết, giao tiếp tốt, và nhận thức được quyền được đi học của
chính mình).
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Vẽ hình tượng trưng cho 1 em nhỏ lên bảng rồi vẽ 4/5 hình trái tim quanh em để thể hiện ưu điểm
mà em ấy có. Nói với học viên chúng ta cần nắm rõ ưu điểm của bản thân, vì chúng ta có thể gặp
khó khăn như Wadley.
Vẽ nhiều đường thẳng đứt đoạn kế bên hình em nhỏ (để thể hiện khó khăn, tai họa) rồi giữa những
đoạn ấy, lại vẽ hình em nhỏ và những trái tim xung quanh.
Nói với học viên rằng khi chúng ta nhận thức được ưu điểm của bản thân, chúng ta có thể vượt qua
mọi khó khăn, và có thể kiên trì, lạc quan. Một trong những ưu điểm của Wadley là em rất kiên định,
em trở lại trường liên tục dù giáo viên bắt em phải rời khỏi lớp. Em cũng rất chăm chỉ và có kỷ luật,
điều này giúp em cân bằng việc học với việc nhà và việc học sau trận động đất.
Kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng khi lớn lên, chúng ta còn khám phá ra và xây dựng thêm nhiều
ưu điểm mới.
Nói với học viên rằng bài học tiếp theo sẽ giúp chúng ta kết nối ưu điểm của bản thân với mục tiêu đề
ra để vươn tới ước mơ.
BƯỚC 2: XEM THẤT BẠI NHƯ MỘT CƠ HỘI ĐỂ HỌC HỎI VÀ TRƯỞNG THÀNH

Ghi chú: Nếu hoạt động vừa rồi mất quá nhiều thời gian thì giáo viên có thể rút ngắn hoặc bỏ qua
bước này.
Viết lên bảng từ Thất Bại và hỏi học viên họ nghĩ đến điều gì khi họ nghe đến từ này. Lắng nghe vài
câu trả lời và viết lên bảng. Quay lại ưu điểm của Wadley và viết một vài từ (Em ấy can đảm, lạc quan,
tự tin, bình tĩnh, chăm chỉ, giao tiếp tốt và biết giáo dục là quyền lợi của mình).
GỢI Ý: Đơn giản hoá các câu trả lời của học viên thành 1-2 từ và viết lên bảng.
Câu trả lời của học viên có thể là:

SỰ SẴN SÀNG

− Thất bại là xấu;

− Nếu thất bại, chúng ta thường bị phạt.

− Thất bại khiến chúng ta buồn và giận.

− Em rất sợ thất bại.

− Thất bại khiến chúng ta xấu hổ.

− Không ai thích thất bại cả.
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Yêu cầu học viên nhớ lại 1 thất bại của họ. Hỏi họ xem lúc đó họ cảm thấy thế nào và suy nghĩ gì? Hỏi
họ có cố thêm lần nữa không? Lắng nghe vài câu trả lời
Chia sẻ trải nghiệm của bạn về một lần thất bại nào đó, cảm xúc của bạn và những gì bạn đã làm để
vượt qua. Điều này sẽ giúp học viên thêm tự tin để mở lòng.
Hỏi học viên: Lớp có nhớ em Wadley đã có thất bại gì không? Lúc đó em ấy đã làm gì?
Câu trả lời mẫu: Wadley đã thất bại trong việc thuyết phục mẹ cho em được đi học sau trận động đất.
Em ấy cũng thất bại trong việc thuyết phục giáo viên cho em được tham dự lớp học. Wadley thấy buồn
nhưng em lại cố gắng lần nữa, rồi lần nữa cho đến khi giáo viên đồng ý.
Nói với học viên rằng lớp sắp tham gia một hoạt động để hiểu hơn về thất bại. Chia lớp thành 2 nhóm
và yêu cầu đứng theo nhóm của họ.

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG:
Bạn cần có điện thoại để mở nhạc, và 1 vật dụng nhỏ gọn để có thể truyền từ người này sang
người khác; ví dụ 1 quả bóng.
Thực hiện với nhóm 1 trước. Yêu cầu học viên đứng thành vòng tròn, và khi nhạc trỗi lên, học
viên phải truyền vật dụng trên tay nhanh chóng cho người đứng cạnh cho đến khi bạn tắt nhạc.
Nói rằng người cuối cùng cầm vật dụng trên tay sẽ là ‘người thua cuộc’ và sẽ phải thực hiện hoạt
động tiếp theo. Người đó sẽ bị rời khỏi vòng tròn và ngồi ngoài chờ. Thực hiện 2 lần mở tắt nhạc
với nhóm này.
Lặp lại tương tự với nhóm 2. Tuy nhiên với nhóm này, người cuối cùng cầm vật dụng trên tay vẫn
là ‘người thua cuộc’ nhưng sẽ được nhận thưởng sau khi hoạt động kết thúc. Học viên này cũng
phải rời khỏi vòng tròn và ngồi ngoài chờ. Thực hiện 2 lần tắt mở nhạc.
Sau 4 lần mở tắt nhạc, bắt đầu thảo luận.

SỰ SẴN SÀNG
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Hỏi toàn bộ học viên: Các bạn thấy hoạt động vừa rồi thế nào?
Hỏi học viên của nhóm 1: Các bạn nghĩ gì khi truyền vật dụng?
Câu trả lời có thể là: Không ai muốn làm ‘người thua cuộc’ nên các học viên truyền nhanh nhất có
thể, sợ rằng nhạc sẽ tắt bất cứ lúc nào. Không ai muốn làm ‘người thua cuộc’.
Hỏi học viên nhóm 1: Các bạn sợ làm ‘người thua cuộc’ và sợ hậu quả của nó đúng không, tại sao
vậy?
Hỏi các học viên nhóm 2 những câu tương tự.
Câu trả lời có thể là: Ai cũng muốn biết được phần thưởng là gì nên không ai muốn truyền vật dụng
nhanh. Vài học viên còn muốn nhạc tắt lúc họ đang cầm vật dụng trên tay. Thú vị ở chỗ là, so với
nhóm 1, giáo viên sẽ không nghe thấy các em học viên nói là ‘sợ’ làm người thua cuộc.
Hỏi 2 em học viên đã bị rời khỏi vòng tròn của nhóm 2 cho biết cảm nhận của các em khi là người
cuối cùng cầm vật dụng lúc nhạc tắt. Câu trả lời có thể là các em thấy “thua cuộc” không đáng buồn
vì các em sẽ nhận được phần thưởng, hoặc là các em không rõ cảm thấy gì khi bị ‘thua’ nhưng vui vì
sắp nhận được quà.
Nhấn mạnh với lớp rằng, ở cả 2 nhóm, giáo viên đều dùng từ ‘người thua cuộc’ cho bạn cầm vật dụng
cuối cùng khi nhạc tắt, nhưng chỉ có nhóm 1 nói ‘sợ’, còn nhóm 2 thì không.
Giúp học viên hiểu rằng chúng ta thực ra ít khi sợ ‘thua cuộc’, mà chúng ta đa phần là sợ hậu quả kéo
theo của việc ‘thua cuộc’. Chính suy nghĩ đó khiến chúng ta sợ hãi và lo lắng. Và vì sợ hãi, lo lắng quá
nên có khi lại mắc nhiều lỗi hơn.
Ví dụ như, chia sẻ quan sát của bạn về các học viên nhóm 1 khi họ truyền vật dụng. Hầu như họ sẽ
không truyền 1 cách tử tế mà ném vật dụng đi vì họ ‘sợ’ làm người cuối cùng cầm vật đó khi nhạc tắt.
Nói thêm với học viên là không ai trong nhóm 1 biết ‘người thua cuộc’ sẽ bị phạt gì và không ai trong
nhóm 2 biết ‘người thua cuộc’ sẽ được phần thưởng gì. Có khi ‘người thua cuộc’ của nhóm 1 lại thích
hình phạt còn ‘người thua cuộc’ của nhóm 2 ghét phần thưởng nhận được thì sao.

SỰ SẴN SÀNG

Nhấn mạnh rằng thực chất thất bại giúp chúng ta học hỏi và trưởng thành. Chúng ta không nên nhận
định thất bại như 1 điều gì đó bi quan mà phải nghĩ chúng là cơ hội cho ta cải thiện, phát triển; thất
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bại giúp ta biết được ưu khuyết điểm của mình rồi từ đó hoàn thiện bản thân. Thất bại chỉ không tốt
khi chúng ta không học được gì mà còn lo lắng và ngưng làm việc.
Giải thích với học viên rằng đôi khi thất bại còn do ngoại cảnh, vượt tầm kiểm soát của chúng ta. Trong
vài trường hợp, không nên tự oán trách. Chúng ta cần được động viên để thay đổi hoàn cảnh nằm
ngoài kiến thức và năng lực của bản thân.
Chẳng hạn như trong xã hội có vài cộng đồng không muốn cho trẻ em gái đi học, do đó nếu em gái
đó yêu thích việc đến trường thì em cần có sự hỗ trợ từ bố mẹ, gia đình để đảm bảo em được đi học
dù cho cộng đồng có cản trở.
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BƯỚC 1: NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN - HOÀNG HOA TRUNG

Kể về câu chuyện của Hoàng Hoa Trung, Forbes Under 30.
Xem thêm ở trang tiếp theo
BƯỚC 2: BÀI TẬP VỀ NHÀ

Yêu cầu học viên về nhà chia sẻ với người lớn/thành viên trong gia đình những gì đã học được trên
lớp và các ưu điểm mà học viên nhận định là bản thân mình có. Học viên có thể chia sẻ cho bố mẹ,
anh chị em hoặc bạn bè, thầy cô, người hướng dẫn.

10 phút

Nói bố mẹ / người thân nghĩ về ưu điểm của bản thân và chia sẻ với các em. Ngay cả khi bố mẹ nói
chẳng nghĩ ra ưu điểm nào, học viên có thể khuyến khích bố mẹ diễn đạt.

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

SỰ SẴN SÀNG

NGUỒN CẢM HỨNG

Động viên các học viên viết ưu điểm của mình ra một mảnh giấy riêng và dán trong phòng hoặc nơi
mà các em có thể nhìn thấy để tự nhắc nhở.
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NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN

HOÀNG HOA TRUNG
Hoàng Hoa Trung sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.
Thời còn học phổ thông, Trung từng là học sinh giỏi nhưng năm lớp 11 phải vào học
hệ B của một trường công lập vì bị “trù”. Quá buồn, anh từng muốn tự tử, nhưng ở
tận cùng của nỗi buồn, anh lại tìm thấy niềm vui bằng việc giúp đỡ người khác làm
động lực tồn tại.
Dự án đầu tiên anh thực hiện là “Ve chai niềm tin” - dự án thu gom đồng nát tại 10
ký túc xá sinh viên để có tiền tặng cho 10 hộ dân khó khăn “sống chung” với HIV
tại Sóc Sơn, Hà Nội. Với tư duy làm thiện nguyện bền vững, từ năm 2009, khi làm
Trưởng nhóm tình nguyện Niềm Tin, Trung đã thay đổi cách thực hiện tình nguyện
bằng việc xây trường học và nuôi những trẻ em vùng cao. Từ 2012, dự án “Ánh sáng
núi rừng” xây dựng thành công điểm trường đầu tiên tại Lai Châu. Tính tới đầu năm
2020, có 25 điểm trường đã và đang xây dựng. Năm 2014, anh đã khởi xướng dự án
Nuôi Em với mô hình 1 người nuôi 1 em nhỏ bản cao. Đến thời điểm này, anh Trung
đã kết nối được 12.000 nhà hảo tâm nuôi cơm trưa cho 12.000 học sinh vùng cao,
nhờ đó, tỷ lệ giảm tỷ lệ bỏ học buổi chiều từ 80% xuống 5%. Trung dự kiến tới năm
2025 sẽ gây quỹ, kết nối, và xây 100 điểm trường trên khắp Việt Nam. Từ đó kết nối
hơn 30 đội nhóm thiện nguyện, tình nguyện, công ty thực hiện trách nhiệm xã hội
với mục tiêu đến năm 2040 sẽ xóa toàn bộ trường tạm tại Việt Nam.
Đầu năm 2020, Trung được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là 1 trong 30 gương
mặt dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Trung là Gương mặt trẻ Việt
Nam tiêu biểu năm 2019.
9
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