PHẦN 5

SỰ CAN ĐẢM TRONG TÔI

• Bổ sung thêm những mục tiêu cá nhân bên
cạnh những mục tiêu nghề nghiệp

• Khám phá tầm quan trọng của việc cân bằng
các trách nhiệm và tìm ra sự can đảm từ bên
trong để vững bước tiến lên bất chấp thử
thách
THỜI LƯỢNG

CÂU CHUYỆN
Senna từ Peru

Buổi 1
45 phút

Buổi 2
45 phút

5

EXPLORE MORE TOOLKIT

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5: BUỔI 10
Khám phá tầm quan trọng của lòng can đảm và sư kiên trì
để đạt mục tiêu
Hoạt động 1 - 10 phút

Củng cố nội dung buổi học trước

Hoạt động 2 - 30 phút

Xem phim về hình mẫu (Senna) và thảo luận về
tầm quan trọng của hệ thống hỗ trợ trong đời
sống trẻ nhỏ
Hoạt động 3 - 5 phút

Người hùng của tuần - Đặng Thị Linh Phượng

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: TÓM TẮT BUỔI HỌC TRƯỚC

Chào học viên bằng cách gọi tên lớp và đọc qua Các Quy Tắc Vàng.
Yêu cầu học viên nhớ lại những bài học chính của tuần trước và câu chuyện về Mariama.
Nhấn mạnh:
• Mariama là người đầu tiên trong gia đình được đi học.
• Em có nhiều hoài bão.
• Em thích dẫn chương trình radio và giúp mọi người giải quyết vấn đề.
• Mục tiêu của em là dẫn một chương trình truyền hình với chủ đề giải đáp những điều bí ẩn và tìm
ra giải pháp cho các vấn đề.
• Em đã giải quyết vấn đề của chính mình bằng cách thấu hiểu nỗi lo lắng của gia đình mình và chia
sẻ về ước mơ của mình một cách chân thành.

10 phút

Nhắc lại tầm quan trọng của việc giao tiếp và đi tìm lời khuyên cũng như sự ủng hộ từ người khác.

MỤC TIÊU
Củng cố nội dung buổi học trước

BƯỚC 2: THẢO LUẬN TRƯỚC KHI XEM PHIM

Hỏi xem học viên có nhớ hoạt động suy nghĩ về thế mạnh của mình trong Buổi 6 và 7 không. Hãy nhớ
những thế mạnh của mình và chúng ta sẽ gặp một cô gái mạnh mẽ, can đảm tên là Senna.
• Senna 14 tuổi.
• Cô bé sống ở La Rinconada, một thị trấn nằm trên vùng núi cao ở Peru, nơi cao nhất trên thế giới
có con người sinh sống. Hãy sử dụng bản đồ thế giới và Tóm lược về các quốc gia để chia sẻ thêm.
• La Rinconada là một thị trấn nổi tiếng về khai thác vàng, một công việc cực nhọc. Phải đập 2.000
tấn đá thì mới có đủ vàng để làm ra một chiếc nhẫn.
Yêu cầu học viên quan sát những điểm tương đồng và khác biệt giữa cuộc sống của Senna ở Peru và
cuộc sống của các em.

SỰ HỖ TRỢ
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EXPLORE MORE TOOLKIT

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 - CÂU CHUYỆN VỀ SENNA

Chiếu đoạn phim về Senna cho đến khi màn hình xuất hiện dòng “Tạm dừng để thảo luận”.
Tạm dừng đoạn phim để thảo luận
Lắng nghe cảm xúc: Hỏi học viên cảm thấy thế nào sau khi xem phim về Senna. Xác nhận và thể
hiện sự thông hiểu đối với những cảm xúc đó, đặc biệt nếu học viên chia sẻ rằng các em thấy buồn
trước việc Senna phải mồ côi cha từ khi còn nhỏ và trải qua quá nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Yêu cầu vài học viên tóm tắt ngắn gọn những gì mình thấy trong đoạn phim, xác định những phẩm
chất tích cực và thế mạnh của Senna. Vừa nói vừa viết tên ‘Senna’ lên bảng, lắng nghe một số câu trả
lời của lớp rồi viết lên bảng.
GỢI Ý: Có thể bổ sung thêm rằng Senna tin vào sức mạnh của ngôn từ, cô làm việc rất chăm chỉ và
luôn kiên trì - cô ấy không bao giờ bỏ cuộc.

30 phút

MỤC TIÊU
Xem phim về hình mẫu (Senna)
và thảo luận về tầm quan trọng
của hệ thống hỗ trợ trong đời
sống.

LƯU Ý: Học viên thường đặt câu hỏi về cuộc sống của Senna sau khi quay đoạn video đó. Ví dụ như
cô bé có thể tiếp tục được việc học của mình không? Cô bé liệu có theo đuổi được ước mơ của mình
không? Cô bé hiện đang làm gì? Hãy chia sẻ rằng tổ chức Girl Rising giữ liên lạc với những cô gái như
Senna vì các bạn ấy đã đồng ý hợp tác với tổ chức này để nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan
trọng của giáo dục đối với trẻ em.
Xem cập nhật về Senna.
Xem video “Bây giờ họ ở đâu?”
BƯỚC 2: HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN

Chia lớp thành những nhóm ba người
NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ

GỢI Ý: Có thể tạo hứng khởi bằng yêu cầu học viên đứng dậy và di chuyển xung quanh cho đến khi
bạn vỗ tay, và học viên sẽ phải nhanh chóng tạo thành nhóm ba người với những người đứng cạnh
mình. Hãy di chuyển thành viên giữa các nhóm hoặc tạo nhóm mới nếu cần.
Thảo luận những câu hỏi sau:
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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

• Ai đã truyền cảm hứng và khuyến khích Senna đứng dậy và nỗ lực hết mình mỗi khi cô cảm thấy
mình không còn hy vọng và năng lượng?
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• Động lực của Senna là gì? Cô bé muốn làm gì sau khi học xong?
• Senna có những phẩm chất hay điểm mạnh nào? Cho ví dụ.
• Senna đọc gì? Và điều đó có quan trọng không?
Mục tiêu của hoạt động này là để học viên nhận ra rằng Senna rất can đảm và tự tin vào khả năng
của chính mình.
Cho các nhóm thời gian để thảo luận. Câu trả lời ngắn vẫn được chấp nhận.
Hỏi từng nhóm một trong bốn câu hỏi trên. Viết những điểm chính lên bảng / flipchart. Khuyến khích
học viên nêu một điểm mới thay vì lặp lại điều nhóm khác đã nói.
● Thảo luận rằng thế mạnh đặc biệt của Senna là niềm tin mạnh mẽ vào sức mạnh của ngôn từ và
quyết tâm làm việc chăm chỉ. Ta có thể thấy cô bé thức dậy vào sáng sớm giữa cái lạnh buốt giá để
cọ rửa nhà vệ sinh. Kiên trì là một phần của sự can đảm. Một người can đảm không bao giờ từ bỏ ước
mơ dù sợ hãi hay mệt mỏi.
Nhắc lại tầm quan trọng của ước mơ, mục tiêu, hình mẫu và sự ủng hộ. Đảm bảo học viên nêu được
những điều sau:
• Ước mơ của cô: Kiếm được nhiều tiền hơn cho bản thân và gia đình thông qua việc đi học
• Mục tiêu của cô: Trở thành một kỹ sư

Mục tiêu
Thế mạnh

• Hình mẫu của cô: Nguồn cảm hứng của cô là một nhà thơ, và hình mẫu là bố của cô

Hình mẫu

LƯU Ý: Tham khảo các điểm thảo luận trong Phần 1 Buổi 3 và Phần 4 Buổi 9.

SỰ HỖ TRỢ

Ước mơ

• Thế mạnh của cô: Quyết đoán, chăm chỉ, kiên trì
• Hệ thống hỗ trợ của cô: Cô nhận được mọi sự ủng hộ cần thiết từ cha mẹ, đặc biệt là cha cô dù
ông đã qua đời nhưng niềm tin của ông vào con gái mình vẫn sống mãi.
NGUỒN CẢM HỨNG

Senna

Kết luận bằng cách giúp lớp nhận ra rằng mỗi người đều có khả năng thực hiện mơ ước. Điều quan
trọng nhất mà chúng ta cần là sự can đảm – can đảm để tập trung và vững tin khi đối mặt với thử
thách, tìm kiếm sự ủng hộ và lời khuyên khi cảm thấy mệt mỏi bế tắc.

Hệ thống hỗ trợ

EXPLORE MORE TOOLKIT

Hoạt động 3:
Người hùng của
tuần và bài tập
về nhà

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

Kể về Đặng Thị Linh Phượng, nữ hoàng cử tạ người khuyết tật16 17 18
Xem thêm ở trang tiếp theo.
BƯỚC 2: BÀI TẬP VỀ NHÀ

Yêu cầu học viên viết về một hoặc hai tình huống trong cuộc sống mà các em đã thể hiện sự can
đảm. Ví dụ:
• Cần trao đổi và giải thích điều gì đó cho người khác hiểu
• Giúp đỡ người gặp khóa khăn

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

NGUỒN CẢM HỨNG

PHẦN 6
S12

BƯỚC 1: NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN - ĐẶNG THỊ LINH PHƯỢNG

• Phải đưa ra một quyết định khó khăn
5 phút

PHẦN 5
S10
S11

Nói rằng lớp sẽ thảo luận trong buổi học tiếp theo.
LƯU Ý: Giáo viên cũng nên viết về hành động can đảm của mình.
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NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN

ĐẶNG THỊ LINH PHƯỢNG
Đặng Thị Linh Phượng, Nữ hoàng cử tạ người khuyết tật
Đặng Thị Linh Phượng bị bố mẹ bỏ rơi tại trại trẻ mồ côi vì chị sinh ra không có
đôi chân. Sau đó chị được bà ngoại nhận về nuôi. Chị không được đến trường
học tập nhưng được hàng xóm cho sách giáo khoa và học tại nhà. Sau khi bà
mất, chị làm việc cho một công ty thủ công gần nhà. Năm 2011, chị bắt đầu tập
cử tạ như một môn thể thao giúp nâng đỡ tinh thần cho bản thân.
Để trở thành một đô cử chuyên nghiệp, chị phải cố gắng vượt bậc để nhanh
chóng giảm cân và vẫn duy trì được sự dẻo dai. Lúc đầu quá khó khan, chị đã
từng muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, với sự ủng hộ và khuyến khích của huấn luyện
viên và đồng đội, chị đã quay về tập luyện, và được chọn vào đội tuyển Việt
Nam đi thi Paralympics mùa hè năm 2016 tại Brazil cho bộ môn cử tạ với kết
quả chung cuộc xếp thứ ba.
Tại kỳ thi Para Games Đông Nam Á năm 2017, chị phá kỷ lục ở hạng cân 50 ký
khi nâng được tạ 100 ký, hơn kỷ lục cũ là 93 ký và đạt huy chương vàng19

Imagery Source: thanhnien.vn/the-thao/toan-canh-the-thao/nu-do-cu-dang-thi-linh-phuong-gianh-hcd-paralympic-rio-2016-67381.html
thanhnien.vn/the-thao/toan-canh-the-thao/do-cu-linh-phuong-co-gai-lac-vong-tay-cha-me-lap-ky-tich-o-paralympic-rio-67384.html
18
webthethao.vn/the-thao--doi-song/chuyen-ghi-tu-asean-para-games-2015-buong-nhu-phuong-14728.htm
19
en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_Th%E1%BB%8B_Linh_Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
16
17
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S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5: BUỔI 11
Học cách nhận ra sự can đảm trong chính bản thân mình và
thấy được sự can đảm của người khác
Hoạt động 1 - 15 phút

Củng cố nội dung buổi học trước

Hoạt động 2 - 10 phút

Xem một phim ngắn để thảo luận về tầm quan trọng
của hình mẫu và hệ thống hỗ trợ

Hoạt động 3 - 20 phút

Bài tập viết thư và bài tập về nhà

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: TÓM TẮT BUỔI HỌC TRƯỚC

Chào học viên bằng cách gọi tên lớp và đọc qua Các Quy Tắc Vàng.
Yêu cầu học viên nhớ lại những bài học chính từ câu chuyện của Senna. Viết câu trả lời lên bảng /
flipchart.
Nhắc học viên:
• Senna 14 tuổi và sống ở Peru, nơi cao nhất trên thế giới.
• Senna rất can đảm. Bất chấp khó khăn, cô vẫn đi học và không từ bỏ ước mơ. Cô đã nhận được sự
ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là cha cô, để tiếp tục đi học.
Dành thời gian để học viên suy nghĩ và viết về hành động can đảm của mình nếu các em chưa làm
bài về tập về nhà

15 phút

MỤC TIÊU
Củng cố nội dung buổi học trước

GỢI Ý: Nhắc Quy tắc vàng về đảm bảo bí mật cá nhân khi chia sẻ và lắng nghe.
Bắt đầu thảo luận nhóm bằng cách chia sẻ hành động can đảm của chính bạn trước. Lắng nghe vài
câu trả lời từ học viên.
Cảm ơn tất cả các học viên đã chia sẻ hành động can đảm của mình. Hãy công nhận rằng chính việc
chia sẻ này cũng đòi hỏi sự can đảm. Giờ chúng ta đều biết rằng bản thân mình cũng có sự can đảm.
Hỏi học viên xem các em có thấy mình có điểm tương đồng nào với Senna không.
Đưa cho mọi người ngôi sao giấy mà bạn đã chuẩn bị. Yêu cầu các em viết tên mình lên trên đó. Ngôi
sao giống như một huy chương anh dũng mà các em tự trao cho mình vì đã rất dũng cảm, can
đảm, trung thực và cởi mở.
Yêu cầu học viên dán các ngôi sao của mình lên “Mảng Tường Ước Mơ” cùng với máy bay giấy.
Kết luận: bức tường cùng với các ngôi sao thể hiện điều gì. Chúng ta nên hiểu rằng sự can đảm là một
nấc thang cần thiết dẫn đến ước
BƯỚC 2: TẠO HỨNG KHỞI

Chia sẻ rằng hôm nay, chúng ta sẽ gặp Hajra đến từ Pakistan và nghe câu chuyện về lòng can đảm
và sự kiên trì của cô.
Chia sẻ rằng phần sau của buổi học sẽ có hoạt động viết thư. Hỏi xem có bao nhiêu em trong lớp đã
từng viết thư cho người khác. Yêu cầu các em giơ tay nếu có.
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Hoạt động 2:
Xem phim về
Hajra 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 VỀ HAJRA – CÂU CHUYỆN MỞ RỘNG TẦM NHÌN

Trước khi chiếu phim, nói rằng những ai thích thể thao sẽ thấy bộ phim ngắn này đặc biệt thú vị.
Hỏi xem có ai trong lớp theo dõi đội tuyển bóng đá nữ của các nước không và biết Hajra là ai
không. Lắng nghe nếu có học viên trả lời.
Nói các em hãy xem kĩ bộ phim (và có thể ghi chú) để biết Hajra muốn trở thành ai, cô học gì và ai
đã giúp đỡ cô.
Chiếu phim (3 phút)
BƯỚC 2: THẢO LUẬN SAU KHI XEM PHIM

Dùng bốn câu hỏi sau đây để bắt đầu và định hướng thảo luận về nỗ lực, sự can đảm và sự hỗ trợ từ gia
đình của Hajra.
10 phút

• Hajra nhận ra mình đam mê thể thao khi nào?
• Ai đã giúp cô bé đặt mục tiêu cho bản thân?

MỤC TIÊU
Xem phim ngắn để thảo luận về
tầm quan trọng của hình mẫu và
hệ thống hỗ trợ

NGUỒN CẢM HỨNG

MONG ĐỢ

SỰ HỖ TRỢ

• Cô bé có nhận được nhiều sự ủng hộ không? Nếu không thì tại sao?
• Việc theo đuổi sự nghiệp thể thao có dễ dàng đối với phái nữ ở Việt Nam không? Nếu không thì tại
sao?
GỢI Ý: Hãy xem thêm phần hướng dẫn về Tóm lược các vấn đề để thảo luận về các rào cản trong
nghề nghiệp của nữ giới. Tham khảo các định kiến, sự phân biệt và thái độ kỳ thị giới tính.
Tiếp tục liên kết các chi tiết từ câu chuyện của Hajra với tất cả các chủ đề đã qua và tầm quan trọng
của những điều đó đối với mục tiêu trong đời.
Lắng nghe câu trả lời từ học viên và viết những điểm chính lên bảng / flipchart.
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Hoạt động 3:
Viết thư và bài
tập về nhà

20 phút

MỤC TIÊU
Viết thư và bài tập về nhà

SỰ HỖ TRỢ

SỰ SẴN SÀNG

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: VIẾT THƯ

Học viên nghĩ đến một người mình quen biết và người đó có lòng can đảm. Người đó có thể là một
người trong gia đình, trong cộng đồng hoặc người quen.
Nói với các học viên rằng các em không nhất thiết phải nghĩ về một thành viên trong gia đình hoặc
người thân. Nhưng hãy nói với các em rằng đó phải là người mà các em có thể trò chuyện hoặc quen
biết. Người đó các em phải tiếp xúc được.
Chia sẻ rằng không cần phải viết theo cấu trúc hay văn phong chuẩn nào cả. Nhưng một bức thư nên
có hai phần.
• Trong phần 1, hãy nêu lý do tại sao bạn nghĩ rằng người đó can đảm và họ đã truyền cảm hứng
cho bạn như thế nào.
• Trong phần 2, hãy kể người đó nghe về hành động can đảm của bạn.
Nói với học viên rằng các em có thể sáng tạo bằng cách vẽ tranh minh họa hoặc quay một video ngắn
bằng máy ảnh hoặc điện thoại.
Mời học viên đặt câu hỏi nếu có chỗ chưa rõ.
Cho học viên một chút thời gian để suy nghĩ và viết thư hoặc phác thảo tranh minh họa cho thông
điệp của mình hoặc lên kế hoạch quay video.
BƯỚC 2: CHIA SẺ

Khép lại buổi học bằng cách nói với học viên rằng các em có thể hoàn thành bài tập này ở nhà và sau
khi làm xong các em nên đưa thư/tranh/video cho người mà các em viết thư.
Yêu cầu học viên chú ý đến phản ứng của người đó sau khi đọc thư. Trao đổi với họ về những gì các
em đã học hôm nay cũng như câu chuyện về Hajra.
Nhấn mạnh rằng điều quan trọng là không phải chỉ nhận ra sự can đảm của mình mà còn phải thấy
được sự can đảm của những người xung quanh – những người ủng hộ ta đi đến ước mơ. Bài tập này
sẽ giúp chúng ta nhận ra những hùng trong cuộc sống của mình. Sức mạnh sẽ được nhân đôi khi
được chia sẻ và công nhận.
Chia sẻ rằng chúng ta có thể có rất nhiều anh hùng quanh mình, nhưng chúng ta hiếm khi nào dành
thời gian để công nhận - ví dụ như cha mẹ, hoặc giáo viên, hoặc một người nào đó đã vượt khó khăn
để con cái được đi học.
Kết thúc bằng cách nói rằng chúng ta sẽ thảo luận về hoạt động này vào đầu buổi học tới, cũng là
buổi học cuối cùng.
Lưu ý: Giáo viên cũng nên viết thư và chia sẻ với
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Phần 5:
Ghi chú của giáo viên
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