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Explore More là gì?
Hãy tìm hiểu về Miriamma
đến từ Sierra Leone ở Phần
4. Đây là một trong những
câu chuyện của Girl Rising
trong bộ hướng dẫn này.
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Bộ giáo trình “Explore More – Hãy khám phá nhiều hơn” gồm hướng dẫn giảng dạy chi tiết,
dễ sử dụng, được chuyển thể từ chương trình giảng dạy độc đáo của Girl Rising, và được
kết nối với các câu chuyện của Girl Rising cùng các video clip “Explore More” kể về các cô
gái và phụ nữ trẻ từ nhiều địa phương ở khắp thế giới. Các câu chuyện về những hình mẫu
gắn kết với những câu chuyện có thực về các cô gái Girl Rising mang lại tiếng nói cho các
cô gái và truyền cảm hứng cho những giấc mơ và khát vọng của các cô gái trẻ. Các thành
phần bổ sung bao gồm các buổi thảo luận video ngắn, bài giảng và các hoạt động tập trung
vào các chủ đề về sự nỗ lực, khả năng quyết định, thái độ sống tích cực về vấn đề bình
đẳng giới, sự tự tin, dám ước mơ và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ.
Girl Rising

Hàng triệu bé gái lớn lên mà không có hình mẫu, không có cảm hứng, và không có ước
mơ để trở thành một điều gì khác ngoài khuôn khổ truyền thống: làm vợ, làm mẹ, và
làm người nội trợ. Sunsilk và Girl Rising hợp tác với nhau để thay đổi điều này thông qua
Bộ giáo trình “Explore More – Hãy khám phá nhiều hơn”. Tài liệu này được thiết kế đặc
biệt dành cho giáo viên để hỗ trợ thanh thiếu niên trong việc tận dụng các phương tiện
truyền thông sáng tạo cùng với giáo trình mang thông điệp mạnh mẽ từ các hình mẫu
truyền cảm hứng, khuyến khích tư duy độc lập, mở rộng tầm nhìn và xây dựng một cộng
đồng hỗ trợ từ gia đình bạn bè cho mỗi cá nhân trong suốt chuyến hành trình của bản
thân. Đặc biệt, tài liệu này được thiết kế để khuyến khích, truyền cảm hứng và cung cấp
những kiến thức cho các thanh thiếu niên theo đuổi đam mê và sở thích của mình cho
một tương lai nhiều cơ hội.

Girl Rising (GR) là một tổ chức phi lợi nhuận sử dụng sức
mạnh của những câu chuyện truyền cảm hứng để thay
đổi cách nhìn của thế giới và sự đầu tư dành cho nữ giới. GR kể những câu chuyện về
những người phụ nữ phải đối mặt với nghịch cảnh để đến với sự độc lập bằng lòng quyết
tâm và can đảm, nhằm thúc đẩy và tăng cường tiến bộ xã hội – tăng nhận thức và truyền
cảm hứng để mọi người chung tay vì nữ giới và bình đẳng giới. GR làm việc cùng các đối
tác địa phương, để điều chỉnh những câu chuyện này thành các chương trình và công cụ
giáo dục phù hợp với văn hóa bản địa nhằm xây dựng sự tự tin ở các bé gái và thay đổi thái
độ cũng như chuẩn mực xã hội
Sunsilk
Sunsilk là thương hiệu chăm sóc tóc, đặc biệt dành cho những cô gái
thích khám phá. Với hơn 200 năm kinh nghiệm phong phú, các sản
phẩm của công ty đã được thiết kế với công thức đẳng cấp, nhờ đó
các cô gái có mái tóc đẹp bất cứ lúc nào. Sứ mệnh của Sunsilk là mở
ra nhiều cơ hội cho nữ giới khắp mọi nơi bằng cách truyền cảm hứng
và trang bị để họ có thể khám phá tối đa tiềm năng của họ.

Chào mừng bạn đến với Explore More!
Kính gửi quý Thầy, Cô,
Nhiều cô gái trên khắp thế giới cũng như ở Việt Nam không thể tìm kiếm những cơ hội dành
cho mình vượt khỏi định kiến xã hội. Rất ít người có thể tự suy ngẫm và khám phá sở thích,
đam mê của bản thân. Họ không có cơ hội để có những ước mơ lớn lao, vươn xa vươn cao.
Họ thiếu hình mẫu và trải nghiệm để tìm thấy cảm hứng, và để được hướng dẫn.
Tuy vậy, trong những năm gần đây, chúng ta đã thấy nhiều phụ nữ trên trên toàn cầu bắt
đầu vượt khỏi khuôn mẫu để theo đuổi giấc mơ của mình. Mặc dù hành trình và hoàn cảnh
của họ có thể khác nhau, nhưng họ có cùng những đặc tính quan trọng: tự tin, can đảm,
tinh thần cộng đồng. Họ là hình mẫu cho rất nhiều người.
Girl Rising và Sunsilk hợp tác với nhau để tôn vinh những phụ nữ này và dùng câu chuyện
của họ để khơi gợi cảm hứng, hình thành thế hệ hình mẫu tương lai. Bộ công cụ Explore
More được xây dựng dựa trên năm câu chuyện phim về những cô gái ở các nơi trên thế
giới, và một câu chuyện ấn tượng từ Việt Nam. Trong những bộ phim này, chúng ta sẽ gặp
gỡ những cô gái đã can đảm bước đi để nắm bắt quyền lợi và đạt được ước mơ nhờ sự hỗ
trợ của những người chị em xung quanh. Chúng ta sẽ làm quen với họ, và học cách họ,
bằng quyết tâm và đam mê của mình, đã thay đổi định kiến thế nào trên con đường vươn
tới ước mơ.
Tài liệu hướng dẫn này đi kèm với các videos. Ở đây, chúng tôi xin mời quý Thầy, Cô cùng
đồng hành với học sinh, cả nam và nữ. Hãy cùng xem phim với các em. Hãy hướng dẫn các
em thông qua các bài học và hoạt động về sự tự nhận thức, tự tin, tham gia đưa ra quyết
định, thái độ sống tích cực hướng đến bình đẳng về giới, tự tin để chia sẻ đam mê với cộng
đồng xung quanh trên con đường xây dựng mục tiêu tương lai và ước mơ của chính các
em. Quý Thầy, Cô sẽ là người hỗ trợ các em trong suốt quá trình suy ngẫm, lập kế hoạch
và hành động để giải quyết thách thức, đạt mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp.
Chúng tôi cũng cam kết với quý Thầy, Cô đây sẽ là một trải nghiệm cực kỳ phong phú cho
sự phát triển và học hỏi của bản thân.
Đã đến lúc Khám phá nhiều hơn với Sunsilk và Girl Rising!

Hãy làm quen với Yến Dương đến từ Việt Nam ở Phần 6 của bộ giáo trình
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Phương pháp huấn luyện
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Tài liệu này sẽ hướng dẫn các Thầy, Cô từng bước một trong suốt hành trình học tập
cùng học viên của mình. Thảo luận và các hoạt động học tập thông qua dự án sẽ là
điểm nổi bật trong chương trình giảng dạy của các thầy cô. Các hoạt động dành cho
nhóm lớn sẽ nhấn mạnh đến tư duy toàn diện và khả năng hợp tác, trong khi đó, các
nhóm nhỏ sẽ dành thời gian để suy ngẫm, xử lý và lắng nghe lẫn nhau
Một mục tiêu quan trọng của 12 buổi học là hỗ trợ học viên xác định, diễn đạt và chia
sẻ những trải nghiệm của họ. Nhờ đó, họ bắt đầu hiểu những tác hại của khuôn mẫu
và định kiến, cũng như xây dựng sự tự tin, tự nhận thức và quyết tâm trong bản thân
mỗi người. Thầy cô nên khuyến khích học viên chia sẻ câu chuyện của các em và hỗ
trợ các em trong việc học hỏi lẫn nhau qua từng buổi học.
Sức mạnh của những câu chuyện
Những câu chuyện có thật của các cô gái đến từ Ấn Độ, Nepal, Haiti, Sierra Leone,
Peru, Pakistan, và Việt Nam được đưa vào bộ công cụ hướng dẫn này. Những câu
chuyện luôn là công cụ mạnh mẽ để giáo dục, và hơn thế nữa nếu những câu chuyện
ấy phản ánh kinh nghiệm thực tiễn. Nhiều học viên sẽ có cùng trải nghiệm và những
đặc tính như các nhân vật, gia đình, bạn bè của họ trong phim. Thông thường, họ
phải đối mặt với những thách thức tương tự, và có cùng những phẩm chất như can
đảm, kiên trì và sáng tạo. Câu chuyện trong mỗi bộ phim sẽ đóng vai trò như một
điểm khởi đầu trong hành trình học hỏi của học viên về các vấn đề xã hội, đương đầu
với thử thách, xây dựng sự tự tin và khao khát đến những điều cao hơn.
Phương pháp
Bộ công cụ Explore More khuyến khích học viên hiểu về tác hại của các khuôn mẫu và
định kiến đang tồn tại, gây dựng cảm giác kết nối và tự tin để nâng cao nhận thức,
vượt qua những giới hạn kỳ vọng. Các bạn trẻ sau khi hoàn thành chương trình và được
truyền cảm hứng về một tương lai tốt đẹp, ý thức hơn về quyền lợi, khả năng và cơ hội
phát triển. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đề xuất một phương pháp giảng dạy
chú trọng đến tư duy, sự hiểu biết và khả năng diễn đạt cảm xúc, niềm tin.
Mỗi phần học và buổi học đều đi kèm Mục tiêu đào tạo và Tóm lược các thông tin có

liên quan.
Trọng tâm của phương pháp này chính là học viên tham gia thảo luận trên tinh thần
hợp tác Một cuộc thảo luận được xem là thành công nếu giáo viên:
• Bắt đầu bằng cách trình bày rõ ràng những ý chính / những vấn đề sẽ được thảo luận
• Đặt những câu hỏi không phải để trả lời “đúng” hoặc “sai”, mà còn yêu cầu người
học phải suy nghĩ và giải thích quan điểm
• Hướng dẫn cuộc thảo luận bằng cách tập trung vào suy nghĩ và ý kiến của người
học, tóm tắt các ý đó, và khuyến khích người học bổ sung ý kiến lẫn nhau một cách
tích cực

Phương pháp huấn luyện
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Hướng dẫn thêm về kỹ năng dẫn dắt một cuộc thảo luận sẽ được chia sẻ ở phần sau.
Bộ công cụ gồm 6 phần. Mặc dù thời lượng của mỗi phần có thể thay đổi tùy theo lịch
giảng dạy của tổ chức hoặc hoặc trường học, chúng tôi khuyến nghị tổ chức sao cho
học viên tham gia đều đặn ít nhất 1 lần/tuần để đảm bảo tính liên tục. Mỗi buổi học
được thiết kế với thời lượng ước tính khoảng 45 phút.
Xuyên suốt bộ công cụ là thanh hướng dẫn ở đầu mỗi trang sẽ cho biết chúng ta đang
ở Phần nào và Buổi nào (ví dụ, thanh hướng dẫn ở trên cho biết chúng ta đang ở Phần
2, Buổi 4).
Phần 1 sẽ bao gồm 3 buổi. Các phần 2, 3, 4 and 5 mỗi phần sẽ có 2 buổi
n

n

Buổi 1 của mỗi phần sẽ giới thiệu cho học viên về nội dung của phần đó và các chủ
đề chính. Nội dung video chia sẻ về một cô gái trẻ đến từ đất nước khác cũng như
một đoạn video ngắn hoặc thông tin ngắn/cuộc thảo luận ngắn về các cô gái ở Việt
Nam. Mỗi buổi học kết hợp chiếu các bộ phim ngắn về sự quyết tâm và kiên trì của
các cô gái, và sau đó là các hoạt động thảo luận giúp học viên xác định điểm mạnh
của những nhân vật trong phim, nhận ra tầm quan trọng của những phẩm chất đó
và kết nối bộ phim với cuộc sống và cộng đồng của họ. Các hoạt động này thúc đẩy
học viên phát triển lòng nhiệt thành để đương đầu với thử thách, bắt đầu hoặc tiếp
tục xác định các kỹ năng cụ thể cần có để vượt qua thử
Buổi 2 của mỗi phần, và buổi 3, nếu có, sẽ tập trung vào việc phản ánh, xây
dựng chiến lược và thiết lập mục tiêu, giúp học viên liên hệ nội dung phim với cuộc
sống thực và chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra những thay đổi mới. Mục tiêu là để kích
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thích tư duy sáng tạo, thấu hiểu sức mạnh của cộng đồng và khuyến khích hành
động. Hướng dẫn dành cho người huấn luyện có liệt kệ một số câu hỏi để dẫn dắt
thảo luận và các hoạt động có liên quan.
n

Phần 6 là phần kết thúc và tổng kết lại những điểm chính. Phần cuối cùng này là
bản tóm tắt đầy đủ của chương trình nhằm hướng học viên suy ngẫm về hành trình
mà họ đã trải qua trong suốt 11 buổi học trước đó, tìm ra sự thay đổi trong những
khát vọng và ước mơ của họ. Phần này cũng được thiết kế để thúc đẩy học viên đối
thoại cởi mở hơn với gia đình, bạn bè và cộng đồng của họ.

Hướng dẫn này có đưa ra một số ví dụ về chủ đề thảo luận và hoạt động phù hợp với
học sinh cấp 2. Tuy nhiên, thầy cô và người hướng dẫn vẫn có thể sử dụng khả năng
sáng tạo của mình để tạo ra sự kết nối tốt nhất nhằm tạo ra một buổi thảo luận sôi
nổi dựa trên độ tuổi, trải nghiệm của học sinh và mức độ hiểu biết của học sinh với
chủ đề của buổi học.
Sau khi hoàn thành chương trình, các giáo viên hay người hướng dẫn nên có buổi nói
chuyện riêng với học viên để phát triển một dự án gắn kết khác, cấp trường hay cấp
cộng đồng. Quy mô của dự án tùy thuộc cấu trúc của nhà trường hoặc chương trình,
nhưng giáo viên nên khuyến khích học sinh tư duy sáng tạo. Các dự án do học viên
thực hiện là cơ hội để học sinh hiểu rõ hơn về các chủ đề được giảng dạy trong suốt
chương trình, tổng hợp và áp dụng các bài học kinh nghiệm. Gợi ý cho các dự án này
sẽ được trình bày riêng trong buổi tập huấn giáo viên.

KẾT QUẢ CỦA NGƯỜI HỌC
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Bộ công cụ này sẽ giúp người học cải thiện những điều sau:

Khả năng ƯỚC MƠ, học
cách chia sẻ những khát vọng
tương lai lớn hơn, cụ thể hơn
hoặc tham vọng hơn.

NHỮNG MONG ĐỢI, bằng
cách phát triển nhận thức về
những gì thanh thiếu niên
có thể mơ ước, vượt qua các
định kiến xã hội

NGUỒN CẢM HỨNG,
thông qua các hình mẫu

SỰ HỖ TRỢ, biết trân
trọng sự hỗ trợ của cộng
đồng trong hành trình thực
hiện ước mơ

SỰ SẴN SÀNG nhận
hỗ trợ để đạt mục tiêu

Ở mỗi buổi học, xuyên suốt bộ công cụ, sẽ là những icon nhỏ như bên dưới, cho biết người học có thể cải thiện điều gì
ƯỚC MƠ

SỰ MONG ĐỢI

NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ

SỰ SẴN SÀNG

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

8

Phần 1: Sức Mạnh Của Ước Mơ

Phần 2: Quyền Lợi và Cơ Hội

Phần 3: Nhận Diện Thế Mạnh Bản Thân

• Giới thiệu với người học về chương trình;

• Tìm hiểu các khái niệm về quyền và giới;

• Xây dựng các kỹ năng và kỹ năng đưa ra quyết định;

• Nhận biết sức mạnh của ước mơ và trí tưởng tượng;

• Xác định các thách thức mà trẻ em đang gặp phải;

• Hiểu rõ vai trò của bản thân và cộng đồng trong hành
trình tự khám phá và khám phá.

• Hiểu rằng giáo dục là quyền cơ bản của con người.

• Khám phá các khả năng và mục tiêu cho tương lai gần
và tương lai xa

BUỔI 1
Khám phá vai trò của giáo dục, ước mơ và khát vọng
trong quá trình định hướng tương lai

BUỔI 4
Hiểu về quyền trẻ em và tầm quan trọng của sự hiểu
biết về quyền của một người

BUỔI 6
Hiểu tầm quan trọng của việc nhận diện thế mạnh bản
thân trên con đường theo đuổi ước mơ

BUỔI 2
Hiểu về giá trị của trí tưởng tượng trong quá trình mở
rộng tầm nhìn để thực hiện ước mơ

BUỔI 5
Định nghĩa về giới tính, và hiểu rằng ước mơ và trí tưởng
tượng không nên bị ảnh hưởng bởi hủ tục và định kiến.

BUỔI 7
Xác định thế mạnh bản thân và cách sử dụng các thế
mạnh này để vượt qua thất bại

BUỔI 3
Bắt đầu định hình ước mơ / khát vọng của bản thân và trải
nghiệm sức mạnh của việc chia sẻ ước mơ với người khác.

• Truyền cảm hứng cho học viên mạnh dạn theo đuổi
nghề hoặc ước mơ đã chọn.

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
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Phần 4: Hệ Thống Hỗ Trợ và Hình Mẫu

Phần 5: Sự Can Đảm Trong Tôi

Phần 6: Đường Đến Sức Mạnh Của Tôi

• Khám phá các mục tiêu nghề nghiệp;

• Hoàn thiện việc thiết lập mục tiêu nghề nghiệp với
mục tiêu phát triển cá nhân

• Suy ngẫm lại ước mơ mà bản thân ấp ủ và họ đã thay
đổi như thế nào kể từ đầu đầu hành trình

• Khám phá tầm quan trọng của việc cân bằng trách
nhiệm cũng như tìm kiếm sự dũng cảm nội tại để đi
đúng hướng bất chấp những rào cản

• Học viên tuyên ngôn các bước mà họ dự định sẽ thực
hiện để Khám phá nhiều hơn

BUỔI 8
Hiểu tầm quan trọng của hệ thống hỗ trợ và xác định
các hệ thống này trong cộng đồng của người học.

BUỔI 10
Khám phá tầm quan trọng của lòng can đảm và sự kiên
trì để đạt mục tiêu.

BUỔI 9
Tiếp tục khám phá các mục tiêu và học hỏi từ hình mẫu

BUỔI 11
Học cách xác định lòng can đảm của cá nhân và trân
trọng lòng can đảm của người khác.

BUỔI 12
Suy ngẫm lại ước mơ mà bản thân ấp ủ và họ đã thay
đổi như thế nào kể từ đầu đầu hành trình
Học viên tuyên ngôn các bước mà họ dự định sẽ thực
hiện để Khám phá nhiều hơn

• Khám phá tầm quan trọng của các hệ thống hỗ trợ và
chiến lược giao tiếp hiệu quả.

Kỹ năng gợi mở
Vì sự thuận tiện của giáo viên và người hướng dẫn, chúng tôi
xin phép chia sẻ một số kỹ năng gợi mở, những điều nên làm và
những điều không nên trong Bộ Hướng dẫn này. Những điều dưới
đây sẽ giúp các bạn đạt được tác động mạnh mẽ nhất từ các buổi
chiếu phim, thảo luận và các hoạt động cùng học viên chương
trình. Đối với nhiều học viên, trải nghiệm với Explore More sẽ là
một trải nghiệm mới. Vai trò của bạn với tư cách là người hướng
dẫn rất quan trọng và thú vị vì giúp học viên cân nhắc về các cơ
hội mở ra cho họ trong hiện tại và tương lai.
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NÊN VÀ KHÔNG NÊN
Chuẩn bị cho mỗi buổi học
4 Tự làm quen với các hoạt động trong buổi học để đảm bảo đạt mục tiêu.
4 Xem phim và tìm hiểu về nhân vật trong phim trước mỗi buổi chiếu phim. Lưu ý đây là
những câu chuyện có thật ở những quốc gia khác nhau trên thế giới.
4 Đọc kỹ Bộ Hướng dẫn này và ghi chú các câu hỏi, các vấn đề được nêu ở các hoạt
động trong lớp. Các câu hỏi cần được tóm tắt và giải thích trong mỗi buổi học
Thống nhất các nguyên tắc
4 Nhiều học sinh chỉ xem phim như một phương tiện giải trí. Hãy giải thích mục đích của
phim trước khi trình chiếu. Thông tin có thể được tìm thấy trong Bộ Hướng dẫn.
4 Cố gắng tạo ra không khí thoải mái trong các phần thảo luận và các hoạt động. Sự
hài hước phù hợp và những câu chuyện cá nhân có thể làm nhẹ sự căng thẳng và tạo
thêm năng lượng cho mỗi nhóm.
Làm việc nhóm
4 Luôn tạo điều kiện để học sinh làm việc theo nhóm, nhấn mạnh trong suốt các buổi lên
lớp. Bắt đầu từ làm việc theo cặp, rồi đến nhóm nhỏ để học sinh thoải mái chia sẻ ý
tưởng hơn.
4 Tạo ra các cuộc đối thoại sao cho mỗi người đều có cơ hội phát biểu Ví dụ, hạn chế
cơ hội của những bạn quá nhiệt tình để đảm bảo mọi học sinh đều được phát biểu
trong cuộc thảo luận.
4 Xem những khoảnh khắc yên lặng là thời gian để học sinh suy ngẫm về những gì đã
xem và đã học.

NÊN VÀ KHÔNG NÊN
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Thảo luận các thông điệp chính của chương trình

Những điều không nên:

4 Khuyến khích học sinh liên hệ bản thân và xã hội mà các em đang sống với
những nhân vật trong phim.

7

4 Khuyến khích học sinh chỉ phát biểu về bản thân mình, và không khái quát hóa
hoặc giả định những suy nghĩ của người khác về bộ phim, sinh hoạt trong đó
hoặc về các chuẩn mực xã hội mà chủ đề đề cập đến. Cho học sinh hiểu rằng
bạn quan tâm đến mọi ý kiến dù khác biệt. Điều này đặc biệt quan trọng khi
bạn có cảm giác học sinh chỉ chia sẻ một cách hình thức, mà không bày tỏ suy
nghĩ thật của mình.

Tóm tắt các ý chính và đảm bảo các ý này đã được đề cập trong thảo luận hoặc
hoạt động trên lớp, nhưng không được diễn dịch phim cho học sinh hay cung cấp
câu trả lời trước. Vai trò của người thầy là giúp học sinh trải nghiệm để học hỏi từ
phim và từ bạn bè

7

Đừng đóng khung câu hỏi để dẫn dắt học sinh trả lời (ví dụ như “Các em có nghĩ
rằng gia đình nên chủ động hơn không?”). Thay vì vậy, hãy hỏi những câu hỏi
mang tính gợi mở và trải nghiệm cá nhân (ví dụ, “Các bạn giải quyết tình huống
này thế nào?”, hay “Mình học được gì từ nhân vật trong phim?”).

7

Đừng bực dọc vì học sinh im lặng. Hãy tránh phá vỡ sự yên lặng bằng sự lặp đi lặp
lại, những câu nhắc bài hay suy nghĩ cá nhân bạn.

7

Tránh rơi vào bẫy “ủng hộ số đông”. Ví dụ, trong lúc bạn đang đề xuất các nguyên
tắc làm việc nhóm bằng cách lấy ý kiến của mọi người trong lớp, hãy chú ý đến các
học sinh ít nói và hỏi ý kiến các em sao cho đảm bảo tất cả suy nghĩ và cảm xúc
của tất cả học sinh trong lớp đều được xem xét trong mọi hoạt động của lớp chứ
không chỉ ý kiến đa số.

7

Không để thành kiến của bạn ảnh hưởng buổi thảo luận.

4 Giúp học sinh hiểu rằng những điểm thảo luận liên quan đến bộ phim không tập
trung vào việc đánh giá nhân vật hay hoàn cảnh của họ. Thay vào đó, nội dung
thảo luận sẽ tập trung để khám phá những vấn đề liên quan đến đời sống và
cộng đồng của các em dựa trên những câu chuyện và bài học trong phim.
4 Bảo đảm học sinh hiểu rằng những băn khoăn và ý kiến của các em rất quan
trọng và có giá trị lớn trong phần thảo luận.
4 Nếu lớp học có nam và nữ, hãy cân nhắc chọn một khung cảnh phù hợp để nam
và nữ có thể chia sẻ riêng về những chủ đề cụ thể. Ví dụ, đôi khi nam hoặc nữ
không dễ dàng bày tỏ ý kiến về sự phân biệt giới tính, đặc biệt khi câu chuyện
liên quan đến vấn đề tế nhị cá nhân. Nếu nam / nữ được tách ra, các em sẽ dễ
chia sẻ ý kiến về những vấn đề mà bộ phim đưa ra hơn.
4 Hãy lắng nghe không chỉ những gì được chia sẻ, mà cả những điều không được
chia sẻ - và quan sát kỹ cảm xúc của học sinh. Lưu ý ngôn ngữ hình thể của các
em để hiểu được cảm xúc. Nếu bạn lo lắng về hành vi hoặc câu chuyện của một
học sinh nào đó đã chia sẻ, hãy đến gặp chuyên gia tư vấn, ban quản lý hoặc
một người phù hợp trong trường hay tổ chức của bạn.

CÁCH SỬ DỤNG BỘ HƯỚNG DẪN
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Thanh hướng dẫn
Phần và Buổi được ghi rõ ở thanh này
ngay đầu mỗi trang.

Ghi chú
khoảng trắng dành cho
Giáo viên ở bên phải mỗi
trang

Hoạt động
được ghi rõ ở đầu cột
bên trái trang.
Thời lượng
cho mỗi Hoạt động thanh
này ngay đầu mỗi trang.

Hình minh họa
để giúp giáo viên hình
dung các Hoạt động

Mục tiêu
của hoạt động được tóm
lược ở cột bên trái

Biểu tượng
chỉ rõ những thông điệp
mà người học có thể
nhận được trong Hoạt
động

Đề cương
của mỗi hoạt động được giải thích rõ trong các
Bước với những Gợi ý được tô màu hồng

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

1

EXPLORE MORE TOOLKIT

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

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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EXPLORE MORE TOOLKIT

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
S9

PHẦN 5
S10
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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EXPLORE MORE TOOLKIT

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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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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EXPLORE MORE TOOLKIT

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

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)

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

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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GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

EXPLORE MORE TOOLKIT

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

• 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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GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

EXPLORE MORE TOOLKIT

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

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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GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

EXPLORE MORE TOOLKIT

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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EXPLORE MORE TOOLKIT

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.
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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
S4
S5

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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GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

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.
1

ƯỚC MƠ

SỰ HỖ TRỢ

2

3

4

5

6

7

8

EXPLORE MORE TOOLKIT

Hoạt động 3:
Sự khác biệt giữa
mục tiêu và ước mơ

20 phút

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: 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.

EXPLORE MORE TOOLKIT

Hoạt động 3:
Sự khác biệt giữa
mục tiêu và ước mơ
(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

• 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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EXPLORE MORE TOOLKIT

Hoạt động 4:
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

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

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

EXPLORE MORE TOOLKIT

Phần 1:
Ghi chú của giáo viên

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12
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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
THỜI LƯỢNG

CÂU CHUYỆN

Suma từ Nepal

Buổi 1
45 phút

Buổi 2
45 phút

2

EXPLORE MORE TOOLKIT

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 2: BUỔI 4
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 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12
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Hoạt động 1:
Ôn lại nội dung 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
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BƯỚC 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

15 phút

MỤC TIÊU
Ôn lại buổi học trước và thảo luận
trước khi xem phim

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 uống nước sạch;

- Quyền được ăn thức ăn lành mạnh;

- 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.
SỰ HỖ TRỢ

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?

SỰ SẴN SÀNG

Phải chăng các em nên được hưởng Quyền lợi như nhau? Tại sao đúng /Tại sao không?

Quyền

EXPLORE MORE TOOLKIT

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

SỰ HỖ TRỢ

SỰ SẴN SÀNG

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
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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: 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

25 phút

BƯỚC 2: XEM PHIM– CÂU CHUYỆN CỦA SUMA

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

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.

NGUỒN CẢM HỨNG

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?

SỰ SẴN SÀNG

Câu trả lời: Nhấn mạnh sự phân biệt giới tính. Nhiều bé gái đến từ gia đình nghèo khó bị buộc phải
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EXPLORE MORE TOOLKIT

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

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

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.

NGUỒN CẢM HỨNG

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.

SỰ SẴN SÀNG

Xem video “Bây giờ họ ở đâu”
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EXPLORE MORE TOOLKIT

HOẠT ĐỘNG 3:
NGƯỜI HÙNG
CỦA TUẦN

5 phút

MỤC TIÊU
Khơi gợi 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 - 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.
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NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN

TẠ THÙY TRANG

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.

“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

EXPLORE MORE TOOLKIT

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

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 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12
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Hoạt động 1:
Tóm tắt 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: ÔN TẬP VÀ TẠO CẢM HỨNG
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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.

15 phút

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

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.

NGUỒN CẢM HỨNG

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

SỰ HỖ TRỢ

3. Suma có được đi học không? Không

QUYỀN

EXPLORE MORE TOOLKIT

Hoạt động 1:
Tóm tắt nội dung
buổi học trước
(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

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.

NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ

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
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Hoạt động 2:
Hiểu về giới tính
và quyền

S1

PHẦN 1
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PHẦN 2
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PHẦN 3
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PHẦN 4
S8
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PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

BƯỚC 1: ĐỊNH NGHĨA GIỚI TÍNH
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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.

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

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’

NGUỒN CẢM HỨNG

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.

MONG ĐỢI

• 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.

ƯỚC MƠ

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

• 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.

Nam làm gì

Nữ làm gì

EXPLORE MORE TOOLKIT

Activity 2:
Understanding
gender and rights
(continued)
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PHẦN 1
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PHẦN 2
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PHẦN 3
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PHẦN 5
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S11

PHẦN 6
S12

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.

NGUỒN CẢM HỨNG

EXPECTATIONS

DREAM

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

5 phút

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

SỰ HỖ TRỢ

NGUỒN CẢM HỨNG
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NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN

NGUYỄN ANH THƯ
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.

4
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Phần 2:
Ghi chú của giáo viên
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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
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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
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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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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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Hoạt động 2:
Nhận diện thế mạnh
và hiểu về sự thất bại
(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

• 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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PHẦN 4

HỆ THỐNG HỖ TRỢ VÀ
HÌNH MẪU

• Tiếp tục khám phá con đường để theo đuổi
mục tiêu nghề nghiệp
• Khám phá tầm quan trọng của hệ thống hỗ
trợ và các chiến lược giao tiếp hiệu quả
THỜI LƯỢNG

CÂU CHUYỆN
Mariama từ Sierra Leone

Buổi 1
45 phút

Buổi 2
45 phút

4

EXPLORE MORE TOOLKIT

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 4: BUỔI 8
Hiểu được tầm quan trọng của hệ thống hỗ trợ
và cách nhận biết những hệ thống ấy trong
cộng đồng
Hoạt động 1 - 15 phút

Củng cố nội dung buổi học trước và thảo luận trước
khi xem phim

Hoạt động 2 - 25 phút

Xem phim hình mẫu (Mariama) để truyển tải thông
điệp về tầm quan trọng của giáp dục, bình đẳng giới
và quyền trẻ em
Hoạt động 3 - 5 phút
Người hùng của tuần - Hoàng Thị Minh Hồng

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

69

EXPLORE MORE TOOLKIT

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: ÔN LẠI BÀI CỦA HÔM TRƯỚC

Chào mừng các học viên và nhắc lại các Quy tắc vàng.
Hỏi các học viên xem họ nhớ được những gì từ buổi học/buổi thảo luận trước về câu chuyện của
Wadley.
• Wadley yêu thích việc học ở trường và kết bạn với mọi người.
• Em không bị nản lòng khi giáo viên yêu cầu em về nhà. Em học cách đấu tranh cho bản thân. Em
kiên trì.
• Khi chúng ta thất bại hoặc khi mất nhiều thời gian hơn chúng ta nghĩ, đó là cơ hội để chúng ta học
hỏi, tiến bộ và kiên trì hơn.
• Chúng ta học được rằng việc nhận thức rõ các ưu điểm của bản thân rất quan trọng để theo đuổi
ước mơ. Nhận thức rõ ưu điểm của bản thân giúp chúng ta có được sự tự tin, dám tiếp tục đấu
tranh cho quyền lợi của bản thân và theo đuổi ước mơ.
Mời vài học viên tình nguyện kể lại các cuộc trò chuyện với gia đình và bạn bè về ưu điểm của họ. Hỏi
học viên rằng họ có tìm ra thêm ưu điểm mới về bố mẹ, anh chị em, bạn bè không.

15 phút

MỤC TIÊU
Củng cố nội dung buổi học trước

Lắng nghe vài câu trả lời và cảm ơn học viên đã làm bài tập nhà một cách nghiêm túc. Khuyến khích
những học viên chưa thực hiện bài tập nhà tiếp tục làm vào lần sau. Giáo viên có thể hỏi thăm lý do
vì sao học viên chưa làm và hướng dẫn các em xử lý vướng mắc.
BƯỚC 2: THẢO LUẬN TRƯỚC KHI XEM PHIM

Hỏi học viên biết gì về Sierra Leone và có định vị được quốc gia này trên bản đồ không.
Chọn một vài thông tin về Sierra Leone trong Tóm lược về các quốc gia để chia sẻ với học viên.

SỰ HỖ TRỢ

Giới thiệu với học viên rằng hôm nay họ sẽ được xem phim về Mariama đến từ Sierra Leone. Giới thiệu
rằng:
• Mariama là người đầu tiên trong gia đình được đi học.
• Em vừa đi học vừa làm việc tại đài phát thanh địa phương.
• Em đến từ một quốc gia đang tái thiết lại sau những hậu quả của chiến tranh, và những thách thức
khác, ví dụ đại dịch Ebola.
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GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

EXPLORE MORE TOOLKIT

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

SỰ HỖ TRỢ

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

Đặt những câu hỏi sau cho học viên và lắng nghe câu trả lời. Những vấn đề trọng tâm cần lưu
ý khi xem câu chuyện của Mariama:
• Bố mẹ của các em có áp đặt lên các em những quy định về trang phục, nơi các em được phép
đi, đi khi nào và với ai không?
• Các em có bao giờ phải thuyết phục bố mẹ về một vấn đề gì chưa?
• Các em đã phải làm những gì để thuyết phục bố mẹ?
• Các em sẽ phải nói những gì với bố mẹ về những quy định trên?
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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

HOẠT ĐỘNG 2: XEM PHIM VÀ THẢO LUẬN - CÂU CHUYỆN CỦA MIRIAMA

Chiếu phim về Mariama cho tới khi màn hình hiện lên dòng chữ “Tạm ngưng cho thảo luận” (khoảng
8 phút).
Khuyến khích học viên lưu ý tầm quan trọng của việc giao tiếp tìm sự hỗ trợ.
Cảm ơn cả lớp đã chăm chú xem phim, và hỏi:
• Đâu là vấn đề chính khiến Mariama buồn? Em ấy đã làm gì để giải quyết vấn đề?
• Các bạn có bao giờ gặp phải vấn đề tương tự chưa? Nếu có, các bạn đã giải quyết thế nào?
Gợi ý: Lúc này, giáo viên nên chia sẻ kinh nghiệm của bản thân khi phải giải quyết khó khăn tương
tự để giúp học viên tự tin chia sẻ câu chuyện của các em.

25 phút
BƯỚC 2: TIẾP TỤC XEM PHIM VÀ THẢO LUẬN

MỤC TIÊU
Xem phim hình mẫu (Mariama) để
truyển tải thông điệp về tầm quan
trọng của giáp dục, bình đẳng giới
và quyền trẻ em

Hỏi cảm nhận của các em sau khi xem phim:
• Các bạn cảm nhận gì từ câu chuyện của Mariama?
• Ước mơ của Mariama là gì?
• Kế hoạch/hành động thiết thực nào mà Mariama đề ra để thực hiện và đạt được ước mơ?
Khuyến khích học viên ngẫm nghĩ về những điểm chung giữa Mariama với những người mà họ biết.
Hỏi: Các em có nhận ra ưu điểm chung của những người này là gì không – đặc biệt là những người
giúp đỡ, hỗ trợ?

NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ

SỰ SẴN SÀNG

GHI CHÚ: Học viên thường đặt câu hỏi về cuộc sống của Mariama 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 Mariama và hợp tác với em để nâng
cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục trong cuộc sống trẻ em.
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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

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG:
Yêu cầu học viên mở trang mới trong vở. Trên một mặt giấy, nói học viên xem lại ước mơ/nguyện
vọng, mục tiêu, và những hành động họ đề ra để đạt kế hoạch.
Họ có thể sử dụng những gì mình đã viết trước đây trong bài tập về nhà.
Trên mặt giấy còn lại, yêu cầu học viên viết tên của 5 người mà họ có thể trông cậy, nhờ giúp
đỡ, hoặc chia sẻ để thực hiện các hành động trên. Nói với nhau ai sẽ sẵn sang hỗ trợ, và ai cần
được thuyết phục. Học viên cũng bắt đầu suy nghĩ cách thuyết phục người khác.
GHI CHÚ: Ở một vài nền văn hoá, nam giới không được khuyến khích nhờ vả người khác. Nhấn
mạnh rằng ai cũng cần sự giúp đỡ của người khác để vươn tới ước mơ. Đi tìm sự giúp đỡ không
có nghĩa là chúng ta yếu đuối hay không tự lập.
GỢI Ý: Nếu học viên nói rằng họ không có ai giúp đỡ, hãy tận tình đến bên họ và giúp họ xác
định ai có thể hỗ trợ họ vươn tới ước mơ và mục tiêu. Điều này rất quan trọng để khi kết thúc
buổi học, các em không cảm thấy lạc lõng, tủi thân vì những học viên khác thì có mạng lưới nhiều
người hỗ trợ học còn mình thì không ai giúp đỡ.

Yêu cầu học viên lập thành nhóm 3 người và chia sẻ những gì mới viết ra.
GỢI Ý: Cho 3 bạn học viên ngồi gần nhau thành một nhóm sẽ tiết kiệm thời gian.
NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ

Tiếp tục hoạt động nhóm với các câu hỏi sau:
• Việc nghĩ ra những ai có thể giúp đỡ, hỗ trợ mình hoặc có ảnh hưởng đến các lựa chọn của mình
là dễ hay khó?
• Cảm giác của các bạn là thế nào khi chia sẻ suy nghĩ của mình cho nhóm?
• Các bạn có tìm thấy điểm tương đồng giữa các thành viên trong nhóm không?

SỰ SẴN SÀNG

GỢI Ý: Khẳng đinh quá trình này không dễ nhưng quan trọng.
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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

Nói với học viên rằng hệ thống hỗ trợ ở xung quanh chúng ta là nguồn sức mạnh. Nếu những người
này quan ngại về mục tiêu hay con đường ta chọn đi thì chúng ta cũng cần hiểu tại sao. Có nhiều cách
để thuyết phục họ mà vẫn tập trung vào mục tiêu của mình như cách của Mariama.
Chia sẻ với học viên rằng chia sẻ các suy nghĩ, trăn trở, và ý tưởng của mình đồng thời ta khuyến khích
mọi người chia sẻ ý kiến của họ là rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu kết quả không khả quan thì chúng
ta có thể bày tỏ sự bất đồng ý kiến một cách lịch sự.
Lưu ý với học viên rằng sự giúp đỡ không nhất thiết phải đến từ một người lớn tuổi hơn mình Mariama nhận được giúp đỡ từ cả bạn bè và những người điện thoại đến đài phát thanh. Tình chị em,
anh em hoặc “gia đình” mà chúng ta tạo dựng là cả một quá trình lâu dài. Chọn lọc những cá nhân
ảnh hưởng tốt đến mình cũng rất quan trọng.
Nhấn mạnh các kỹ năng có thể giúp chúng ta tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, giúp họ
hiểu hơn về chúng ta:
• Trò chuyện luôn hữu ích. Bạn nên nói rõ chính kiến/sự lựa chọn/quyết định của mình, cũng như cảm
nhận của bạn về cách người nghe có thể hỗ trợ bạn, hoặc sự giúp đỡ đó có ý nghĩa như thế nào
với bạn. Lắng nghe quan điểm của người đối diện và tìm điểm chung. Tránh cảm giác căng thẳng
bằng cách sự chuẩn bị những gì cần nói. Liên hệ câu chuyện của Mariama và cách em giải quyết
các vấn đề của mình qua trò chuyện.
• Tìm thời điểm thích hợp để trao đổi. Nếu một người đang bận rộn hoặc đang lo âu về một vấn đề
gì đó, họ sẽ không lắng nghe chúng ta. Cố gắng lựa chọn thời điểm nào mà bạn có thể nhận được
sự tập trung hoàn toàn từ người đối diện.

NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ

SỰ SẴN SÀNG

Đôi khi chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ thông qua những người trung gian.
• Bạn cũng có thể làm một điều gì đó dễ thương cho người mà bạn muốn nhờ vả, trao đổi – chẳng
hạn như làm một món ăn, hay thực hiện một hành động mà người đó thích. Điều này bày tỏ thiện
chí, tạo bầu không khí hoà thuận.
• Đôi khi việc thuyết phục người khác mất nhiều thời gian và công sức hơn bạn nghĩ. Chúng ta phải
nhẫn nại thuyết phục cho đến khi người khác hiểu mình.
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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

BƯỚC 1: NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN - HOÀNG THỊ MINH HỒNG

Kể về câu chuyện của Hoàng Thị Minh Hồng, “Anh hùng khí hậu” người Việt
Xem thêm ở trang tiếp theo

PHẦN 6
S12
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NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN

HOÀNG THỊ MINH HỒNG
Hoàng Thị Minh Hồng, “Anh hùng khí hậu” người Việt
Hoàng Thị Minh Hồng là nhà sáng lập kiêm giám đốc của tổ chức CHANGE, một tổ chức bảo vệ
môi trường phi lợi nhuận. Cô là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực (ở tuổi
24) và là một trong 12 nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc được chọn từ 12 quốc gia để tham gia Chương
Trình Học giả Quỹ Obama đầu tiên diễn ra tại Đại học Columbia vào năm học 2018-2019.
Cô cũng được Forbes Việt Nam bầu chọn là Top 50 phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất ở Việt Nam
năm 2018. Hành trình của cô khởi đầu từ chuyến đi đến Nam Cực vào năm 1997 khi cô nhận
thức những ảnh hưởng tiêu cực của sự thay đổi khí hậu. Khi trở về, cô từ bỏ công việc lương
cao để dấn thân vào các hoạt động tự nguyện bảo vệ môi trường. Cô diễn thuyết về môi trường
với thanh niên.
Ai cũng hăng say lắng nghe, nhưng đến giai đoạn triển khai các hoạt động tại địa phương thì
không còn nhiều người tham gia. Tiền tiết kiệm dần vơi đi, và cô phải dựa vào sự ủng hộ của
bạn bè. Năm 2008, cô đã thuyết phục WWF - Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên mang Giờ trái
đất đến Việt Nam để nhấn mạnh thông điệp rằng bất kỳ ai cũng có thể làm dù chỉ là một việc
rất nhỏ như tắt đèn để giảm những tác động có hại lên môi trường, giảm lượng khí thải cũng
như chống lại sự biến đổi khí hậu.
Năm 2009, sau khi trở về từ chuyến đi đến Nam Cực lần thứ hai, cô thành lập CHANGE. Đến
nay tổ chức này đã triển khai nhiều dự án khác nhau để nâng cao nhận thức cũng như phát
triển năng lực cộng đồng trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường.

Imagery Source: https://thanhnien.vn/gioi-tre/co-hong-o-viet-nam-cua-cuu-tong-thong-obama-1043051.html
culturemagazin.com/climate-hero-hoang-thi-minh-hong/
12
wechoice.vn/chi-tiet-de-cu/nhan-vat-truyen-cam-hung-18/anh-hung-khi-hau-hoang-thi-minh-hong-592.
htm?fbclid=IwAR0wPNYj_HF1QkMBo8w-dvlwvhcFvQd0XfhIvO_ulSGmG3zIMYnTU5yop08
10
11
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S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 4: BUỔI 9
Tiếp tục khám phá các mục tiêu cuộc
đời và học hỏi từ các hình mẫu
Hoạt động 1 - 10 phút

Củng cố nội dung buổi học trước

Hoạt động 2 - 15 phút

Lời khuyên là gì, và hình mẫu là ai?

Hoạt động 3 - 5 phút

Người hùng của tuần - Nguyễn Thị Vân

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

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

HOẠT ĐỘNG 1: CỦNG CỐ NỘI DUNG BUỔI HỌC TRƯỚC

Chào mừng học viên và nhắc lại các Quy Tắc Vàng.
Hỏi xem học viên còn nhớ những gì trong bài học trước từ câu chuyện của Mariama. Lắng nghe vài
học viên trả lời.
Nhắc lại cho học viên nhớ vài ý chính trong câu chuyện của Mariama:
• Việc lắng nghe những khó khăn của người khác và giúp họ tìm giải pháp
• Việc trở thành tấm gương mẫu mực cho người khác noi theo
• Cách nhận lời khuyên / sự trợ giúp từ người khác, đặc biệt là những người đồng quan điểm
• Việc thấu hiểu quan điểm, góc nhìn của người khác
• Những hạn chế do văn hoá, quan điểm cá nhân mà có

10 phút

MỤC TIÊU
Củng cố nội dung buổi học trước

SỰ HỖ TRỢ

Thảo luận về những nguyên nhân và hậu quả của những vấn đề này và tầm quan trọng của việc nhận
lời khuyên/sự giúp đỡ từ người khác khi bạn không thể tự giải quyết khó khăn. Xem thêm Tóm lược
các Vấn đề để có thêm ví dụ.
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Hoạt động 2:
Tìm hiểu lời khuyên
và hình mẫu

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: LỜI KHUYÊN LÀ GÌ VÀ AI LÀ HÌNH MẪU?

79

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

Khởi động bằng cách cho học viên suy nghĩ về hai khái niệm – lời khuyên và hình mẫu.
Đầu tiên, viết từ “lời khuyên” lên bảng.
Hỏi: Các bạn nghĩ đến những gì khi nghe thấy thấy từ “lời khuyên”?
Lắng nghe vài câu trả lời và viết từ khoá lên bảng.
Lặp lại câu hỏi với từ ‘hình mẫu’
Tóm tắt bằng cách ghi nhận những gì học viên vừa phát biểu. Giải thích rằng “lời khuyên” là những
gợi ý, hướng dẫn mà chúng ta nhận được từ mọi người giúp ta tiến bộ hơn trong hành động/công
việc/dự án/ cuộc sống.
• Lời nhận xét là khi mọi người quan sát chúng ta, góp ý cho chúng ta với tính chất xây dựng, giúp
chúng ta biết những gì ta đã làm tốt, việc ta cần cải thiện, để từ đó giúp ta tiến bộ hơn.

15 phút

MỤC TIÊU
Lời khuyên là gì và hình mẫu là
ai?

• Giải thích với học viên rằng lời khuyên có thể do người khác cho mình mà cũng có thể do mình đi
hỏi mà có được. Thường chúng ta hay xin lời khuyên từ những người chúng ta tin tưởng hoặc đề
cao. Những người đó đôi khi chính là hình mẫu.
• Hình mẫu là những cá nhân mà chúng ta ngưỡng mộ vì chúng ta muốn được giống như họ, hoặc
muốn học tập những ưu điểm của họ để thành công. Những người này có thể là người ta gặp
thường xuyên, hoặc qua sách báo.
BƯỚC 2: SUY NGHĨ-BẮT CẶP-CHIA SẺ

NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ

SỰ SẴN SÀNG

Suy nghĩ: Yêu cầu học viên suy nghĩ về 2 nhân vật mà các em hay tìm đến mỗi khi cần lời khuyên,
và đó là những lời khuyên gì. Những người này không nhất thiết là những người mà các em đã nêu
ở hoạt động trước. Thực tế, đối với nhiều học viên, những người cho lời khuyên lại khác với những
người có thể giúp đỡ các em.
GỢI Ý: Nếu học viên không nghĩ ra được ai, nói các em hãy mô ta hình mẫu lý tưởng mà các em nghĩ
có thể sẽ là một huấn luyện viên tuyệt vời cho cuộc đời các em, và suy nghĩ xem ai là người có đầy
đủ các tố chất đó. Gợi ý rằng đây là những người các em cần lời khuyên.

Advice
Role Model

EXPLORE MORE TOOLKIT

Hoạt động 2:
Tìm hiểu lời khuyên
và hình mẫu
(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

Bắt cặp: Học viên sẽ chia sẻ danh sách với bạn ngồi gần đó và thảo luận ngắn.
Chia sẻ: Mời một vài học viên chia sẻ trước nhóm lớn.
Thảo luận tại sao hệ thống hỗ trợ quan trọng trên con đường vươn tới mục tiêu.
Gợi ý:
• Tại sao chúng ta lại tìm đến những người đó để nhờ giúp đỡ?
• Những tố chất nào nơi họ khiến họ lắng nghe tốt hơn?
• Tại sao lời khuyên của họ lại có giá trị?
Kết thúc bằng cách nhắn nhủ với học viên rằng chính các em cũng có thể làm gương cho người khác.
Các em có thể suy ngẫm thêm: Các em sẽ cho những lời khuyên nào với những người trẻ tuổi hơn
nếu được chia sẻ về ước mơ của họ?

NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ

SỰ SẴN SÀNG

80

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

EXPLORE MORE TOOLKIT

Hoạt động 3:
Người hùng của tuần

S1

PHẦN 1
S2

S3

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

NGUỒN CẢM HỨNG

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

BƯỚC 1: NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN - NGUYỄN THỊ VÂN

Kể về Nguyễn Thị Vân, một trong những người phụ nữ được BBC xướng tên trong danh sách 100
người phụ nữ truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng lớn trong năm 2019
Xem thêm ở trang kế tiếp

5 phút

PHẦN 2
S4
S5
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NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN

NGUYỄN THỊ VÂN
Nguyễn Thị Vân, một trong những người phụ nữ được BBC xướng tên
trong danh sách 100 người phụ nữ truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng
lớn trong năm 2019*
Sinh ra với dị tật teo cơ cột sống trong một gia đình nhà nông ở vùng ngoại ô Nghệ
An, Nguyễn Thị Vân không thể tự mình đứng lên được mà cần có hỗ trợ, và chị
chỉ nặng 21 kg. Suốt thời thơ ấu, chị không nhận được điểm cao và thường xuyên
cảm thấy yếu kém so với bạn bè đồng trang lứa.
Mơ ước tạo ra một tương lai tốt đẹp tự lập và bình đẳng cho người khuyết tật,
chị đã đồng sáng lập Trung tâm Nghị lực sống cùng với anh trai, người cũng chịu
hoàn cảnh như chị. Chị đi nhiều nơi, tham gia nhiều diễn đàn khác nhau trong và
ngoài nước để mời gọi đối tác và huy động nguồn lực hỗ trợ cho ước mơ của mình.
Đến nay, Trung tâm đã đào tạo hơn 1.000 người khuyết tật ở Hà Nội. Ngoài ra, chị
cũng là nhà sáng lập Imagtor, một công ty chuyên về hình ảnh, phim ảnh và các
giải pháp công nghệ thông tin; điểm đặc biệt là công ty tuyển dụng 80 người có
khiếm khuyết, chiếm 50% nhân sự toàn công ty.

“Hãy cố gắng hết sức và tin vào chính mình. Hãy
phá bỏ mọi trở ngại và định kiến để thay đổi cuộc đời
mình ”.
15

Imagery Source: special.vietnamplus.vn/a-woman-who-seeds-hopes
vietnamnet.vn/en/society/two-inspirational-vietnamese-women-honoured-by-bbc-578215.html
15
cafebiz.vn/chu-tich-imagtor-nguyen-thi-van-tu-mo-hinh-tu-thien-mo-them-cong-ty-de-kinh-doanh-de-chung-minh-rang-nguoi-khuyet-tatkhong-co-su-khac-biet-gi-trong-xa-hoi-ca-20190528164535871.chn
13

(*) Khởi xướng vào năm 2013, danh sách thường niên mang tên “100 người phụ nữ truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng lớn
trong năm” tập trung vào những câu chuyện, những thành tựu đạt được của giới nữ với mục đích thay đổi hình ảnh của phụ nữ
trong truyền thông.

14
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Phần 4:
Ghi chú của giáo viên

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12
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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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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

EXPLORE MORE TOOLKIT

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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EXPLORE MORE TOOLKIT

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

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12
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PHẦN 6

ĐƯỜNG ĐẾN SỨC MẠNH CỦA TÔI
• Suy ngẫm về ước mơ và những thay đổi trong suốt chương trình
• Cam kết hành động để Khám phá thêm.

THỜI LƯỢNG

CÂU CHUYỆN
Yến Dương đến từ Việt Nam

Buổi 1
45 phút

6

EXPLORE MORE TOOLKIT

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 6: BUỔI 12
• Suy ngẫm về ước mơ và những thay đổi trong suốt
chương trình
• Cam kết hành động để Khám phá thêm.

Hoạt động 1 - 15 phút

Củng cố nội dung buổi học trước

Hoạt động 2 - 20 phút

Ôn lại chặng đường đã qua

Hoạt động 3 - 10 phút

Người hùng của tuần

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 và
tạo hứng khởi

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.
Chia sẻ rằng hôm nay là buổi học cuối cùng. Hãy làm cho buổi hôm nay thật đặc biệt, nhớ lại chặng
đường đã qua và chúng ta của hôm nay.
Yêu cầu học viên nhớ lại các bài học chính từ câu chuyện về Senna và Hajra. Lắng nghe một vài câu
trả lời.
Những điểm then chốt: Cả Senna và Hajra đều can đảm. Hai bạn ấy đã không để những trở ngại
làm chùn bước trên con đường học tập và theo đuổi ước mơ. Cả hai đều có những người ủng hộ mình.
Họ đã rất chăm chỉ và không hề bỏ cuộc khi cảm thấy sợ hãi hay hơi nản lòng.
Lặp lại tầm quan trọng của việc nhận ra sự can đảm bên trong chính mình trên con đường tìm thấy
sức mạnh của bản thân.

15 phút

Yêu cầu học viên chia sẻ cảm giác khi chia sẻ bức thư mình đã viết trong buổi học trước.

MỤC TIÊU
Củng cố nội dung buổi học trước

Gợi ý: Viết thư dễ không? Hay khó khăn khi chia sẻ? Các em đã vượt qua khó khăn đó bằng cách
nào? Các em đã đọc thư cho họ nghe hay là để thư ở chỗ nào đó dễ lấy?
Có điều gì mà các em từng ấp ủ muốn nói với người đó nhưng không thể, và lá thư này đã giúp các
em gửi đi thông điệp của mình không? Hãy xác nhận và trân trọng những cảm xúc đó.
Sau đó chia sẻ trải nghiệm viết và gửi thư của chính bạn. Cảm ơn mọi người đã tham gia bài tập này
và thể hiện sự can đảm của mình.
BƯỚC 2: GIỚI THIỆU BUỔI HỌC MỚI – VIDEO VỀ YẾN DƯƠNG

Nói với các học viên rằng hôm nay các em sẽ gặp Yến Dương. Yêu cầu học viên xem mình thấy có
điểm tương đồng nào với cô ấy không.
Chiếu video (1 phút).
Viết từ ‘Dũng cảm’ lên bảng và yêu cầu học viên định nghĩa lòng dũng cảm.
Lắng nghe một vài câu trả lời và tóm tắt. Ý nghĩa của từ can đảm có thể thay đổi tùy theo mỗi người.
Điều quan trọng là phải sử dụng lòng can đảm để thay đổi tình huống hay xử lý vấn đề mà không sợ
thất bại.
SỰ HỖ TRỢ

Yêu cầu học viên nhớ lại buổi học về ‘Sự thất bại’ (Phần 3, Buổi 7) và nhắc lại rằng thất bại là cơ hội
để học hỏi và trưởng thành. Và những con người dũng cảm sẽ đối mặt với cả thành công lẫn thất bại
một cách đầy bản lĩnh và tự tin.
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Hoạt động 2:
Ôn lại chặng đường
đã qua

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

HOẠT ĐỘNG 2: ÔN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA

Chia sẻ rằng hôm nay chúng ta sẽ ôn lại toàn bộ chặng đường 12 tuần qua và xem lại tất cả những
gì mình đã làm.
Yêu cầu học viên suy nghĩ về những gì mình đã học:
1. Đi đến “Mảng Tường Ước Mơ” xem lại tất cả những gì mình đã làm và dán lên tường (hoặc đem các
thành phẩm từ những hoạt động trước như máy bay giấy và ngôi sao ra).
2. Mở vở và xem lại những ước mơ, mục tiêu, và các hoạt động cùng những chiến lược mà các em đã
vạch ra

20 phút

MỤC TIÊU
Ôn lại chặng đường đã qua

Trong khi đó, hãy viết tên chủ đề của mỗi phần đã học lên bảng, bao gồm:
Sức Mạnh Của Ước Mơ, Quyền Lợi và Cơ Hội, Nhận Diện Thế Mạnh Bản Thân, Hệ Thống Hỗ Trợ và
Hình mẫu, Sự Can Đảm Trong Tôi, và chủ đề của ngày hôm nay là Đường Đến Sức Mạnh Của Tôi’
Nhắc các học viên rằng chúng ta đã đề cập đến những chủ đề quan trọng như sự ủng hộ từ gia đình,
bạn bè, mạng lưới những người đồng trang lứa, sự tự tin, hoài bão, thế mạnh và bình đẳng giới.
Bây giờ hãy yêu cầu học viên hoàn thành các câu sau đây trong vở. Hãy nghĩ về chặng đường của các
tuần qua. Yêu cầu viết ra MỘT điều để điền vào chỗ trống. Cho học viên 5 phút.
GỢI Ý: Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể viết sẵn những câu hỏi này trên một mảnh giấy và photocopy
cho lớp.

Lưu ý: Bạn cũng phải hoàn thành các câu sau.
1. Tôi đã học được rằng...
2. Một thay đổi của tôi từ khi tham gia khóa Explore More này là...
3. Một điều về bản thân tôi mà tôi muốn người khác biết là...
4. Tôi biết rằng để thực hiện ước mơ của mình, tôi sẽ cần phải...
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Hoạt động 2:
Ôn lại chặng đường
đã qua
(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

Cho học viên ngồi thành một vòng tròn và chia sẻ từng câu trả lời của mình. Giáo viên sẽ chia sẻ cuối
cùng.
GỢI Ý: Nếu học viên cần thêm thời gian, bạn có thể cho mỗi học viên chia sẻ 1-2 câu trước rồi tiếp
tục tua lại một vòng nữa để nghe câu trả lời cho các câu còn lại nếu còn thời gian.
Khép lại hoạt động bằng cách ghi nhận những nỗ lực học tập của học viên. Cảm ơn sự tham gia tích
cực của tất cả mọi người và yêu cầu các em thường xuyên xem lại vở ghi chép để nhớ những gì đã
học.
Nhắc nhở học viên rằng các em có thể tiếp tục áp dụng những gì đã học được bất kể ước mơ và mục
tiêu là gì.
Gọi mọi người bằng tên nhóm một lần nữa.
Trưng cầu ý kiến nếu lớp muốn để lại máy bay giấy và các tác phẩm khác trên tường hay muốn mang
về nhà hoặc giữ trong vở. Hãy làm theo ý kiến của số đông.
Chuyển sang hoạt động cuối cùng bằng cách nhắc nhở học viên về hoạt động ‘Người Hùng của
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Hoạt động 3:
Người hùng của
tuần

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12

NGƯỜI HÙNG ĐẶC BIỆT CỦA TUẦN
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Ở buổi này, lấy giấy A4 có màu sắc khác nhau. Cắt giấy làm 4, và phát cho mỗi học viên một mẫu giấy.
Viết TÔI trên mỗi mẫu giấy và gấp lại để học viên không nhìn thấy chữ.
Để các mẫu giấy đã gấp lại ở giữa lớp sao cho mọi người đều có thể đến lấy.
Yêu cầu học viên nhận một mẫu giấy và không mở ra. Khi tất cả đều đã có giấy, yêu cầu học viên mở
ra và đọc bên trong. Mỗi mẫu giấy sẽ ghi “Người hùng của tuần là... TÔI”.
GỢI Ý: Chữ “TÔI” phải lớn hơn các chữ còn lại. Nhớ vẽ cả mặt cười và hình ngôi sao.
Cho các em vài giây để tận hưởng khoảnh khắc / sự bất ngờ này.

10 phút

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

Kết thúc buổi học bằng cách nói rằng các em ở đây đều là người hùng của tuần vì các em có rất nhiều
điểm tương đồng với những người hùng mà chúng ta đã được biết tới trong vài tuần qua. Những điểm
tương đồng này bao gồm:
• Sức mạnh của ước mơ
• Sự tỉnh táo để đặt ra và chia sẻ các mục tiêu của mình một cách rõ ràng
• Sức mạnh và sự can đảm có trong bản thân chúng ta
• Sự ủng hộ của những người đã cho chúng ta lời khuyên và sức mạnh
• Và giờ đây chúng ta đều biết rằng thất bại không có gì đáng sợ. Đó là cơ hội để học hỏi và trưởng
thành.
Yêu cầu học viên vỗ nhẹ lên lưng nhau và tự cho mình một tràng pháo tay.
Nhắc nhở các học viên rằng việc đạt được nguyện vọng và ước mơ của mình là một hành trình cả đời.
Các em hãy tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với nhau.

SỰ HỖ TRỢ

GỢI Ý: Hát hay đọc thơ trước khi kết thúc buổi học. Có thể chụp ảnh cả lớp và dán lên bảng như một
kỷ niệm đáng yêu về khóa học này cũng như những gì mọi người đã được học. Bạn cũng có thể chia
sẻ ảnh lớp với những giáo viên khác hoặc điều phối viên của chương trình Explore More hoặc Giám
đốc Girl Rising tại Việt Nam!

NGUỒN CẢM HỨNG

Vào cuối buổi học, hãy chia sẻ những nguồn tài nguyên mà học viên có thể tìm kiếm để hỗ trợ chặng
đường vươn tới mục tiêu cuộc đời của họ (xem trang sau để có thêm thông tin).

Hero of the
Week is...

ME!
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Phần 6:
Ghi chú của giáo viên

S1

PHẦN 1
S2

S3

PHẦN 2
S4
S5

PHẦN 3
S6
S7

PHẦN 4
S8
S9

PHẦN 5
S10
S11

PHẦN 6
S12
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Những nguồn lực địa phương để tiếp tục hỗ trợ học viên
Vào cuối buổi học hãy chia sẻ với học viên những nơi các em có thể tiếp tục tìm kiếm sự trợ giúp để thực hiện được mục tiêu cuộc đời
mình và tiếp tục hành trình chạm đến ước mơ. Bạn có thể chính sửa danh sách các trung tâm hỗ trợ theo nguyện vọng của học viên
và những điều bạn hiểu biết về học viên trong khóa học. Bạn có thể xem xét những ý tưởng sau:
• Đường dây hỗ trợ hoặc liên hệ của các tổ chức địa phương có chương trình quản lý hoặc tư vấn cá nhân dành cho thanh thiếu niên
• Các dịch vụ hỗ trợ pháp lý dành cho những đối tượng nhận ra quyền lợi của họ đang bị vi phạm
• Các hội nhóm thanh niên, các mạng lưới xã hội có hướng dẫn hoặc các tổ chức tập trung cải thiện sức khỏe tinh thần dành cho thanh
niên trong những cộng đồng lớn hơn (như các câu lạc bộ, thể thao, âm nhạc, nhóm tiết kiệm, tín ngưỡng, v.v.)
• Các viện dạy nghề hoặc huấn luyện kỹ năng, giáo dục, chuẩn bị cho nghề nghiệp, phát triển sự nghiệp hoặc huấn luyện việc làm
cho thanh niên
• Các nguồn học bổng hoặc hỗ trợ tài chính để học đại học
• Các tài liệu đọc có liên quan hoặc tài liệu cổ vũ để giúp học viên tiếp tục chiêm nghiệm
Huấn luyện viên của tổ chức Girl Rising sẽ cùng bạn suy nghĩ những nguồn lực địa phương trong quá trình huấn luyện. Sử dụng trang
kế tiếp để ghi lại những điểm cả hai đã thảo luận và những thông tin liên quan.
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ẤN ĐỘ
Dân số: 1.281.935.911 [7/2017]
Thủ đô và dân số: New Delhi, 28,514 triệu người
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị: 34% [2018]
Tỷ lệ dân số có truy cập Internet: 29.5% [7/2016]
Loại hình chính phủ: Cộng hòa nghị viện liên bang
Tỷ lệ biết chữ: 81,3% (nam) and 60,6% (nữ) [2015]
Tuổi thọ: 67,5 tuổi (nam) và 70,1 tuổi (nữ) [2018]
Kinh tế:
– GDP: $9,447 nghìn tỷ [2017]
– GDP bình quân đầu người: $7.200 [2017]
– Tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói: 21,9% [2011]
– Tỷ lệ thất nghiệp: 8,8% [2017]
– Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên: 10,7%
– Các ngành công nghiệp chủ lực: dệt may, hóa chất, chế biến thực
phẩm, thép, thiết bị vận tải

105

Tổng quan:
Ấn Độ, quê hương của hơn một tỷ dân, là một quốc gia có lịch sử văn hoá phong phú và
lâu đời. Trải qua các đế chế và triều đại hưng thịnh, người Anh đã thiết lập chế độ thuộc
địa vào cuối những năm 1800 cho đến khi đất nước giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh
giành độc lập lâu dài vào năm 1947.
Ngày nay, Ấn Độ là một đất nước đa dạng với hằng trăm ngôn ngữ được lưu hành và tỷ lệ
lớn dân số theo đạo Hindu, Hồi giáo và một số tôn giáo khác, nhưng vẫn giữ tính chất địa
phương. Mặc dù luật pháp đã cố gắng chấm dứt nạn phân biệt đối xử dựa trên đẳng cấp,
giới tính và giai cấp, ảnh hưởng của tôn giáo và căng thẳng trong khu vực vẫn tiếp tục leo
thang trong nội bộ chính trị Ấn Độ.
Ấn Độ cũng là một cường quốc đang phát triển trên thế giới, với lĩnh vực chuyên môn về
công nghệ và phần mềm, thị trường xuất khẩu nông sản mạnh và là nền kinh tế lớn thứ ba
trên thế giới. Bất chấp sự phát triển này, Ấn Độ là một trong những nước có mức thu nhập
bình quân đầu người thấp nhất thế giới và bất bình đẳng thu nhập vẫn là một thách thức.20

21 22 23

Về giáo dục:
Trẻ em từ 6 đến 14 tuổi được miễn phí và bắt buộc đến trường, theo Quyền Trẻ em ban
hành trong Đạo luật Giáo dục Tự do và Bắt buộc năm 2009. Nhưng do thiếu nhận thức và
không tự nguyện, ước tính có khoảng 32 triệu trẻ em từ 6 đến 13 tuổi - chủ yếu là các bé
gái - không bao giờ được đi học. Nhiều gia đình không đánh giá cao việc cho con gái đi học
và muốn con gái ở nhà để đảm nhận các trách nhiệm gia đình như giữ nhà và nuôi con.
Có quá ít giáo viên tại Ấn Độ (đặc biệt là phụ nữ) và khoảng 17% làng quê không có trường
tiểu học vào năm 2008. Ngoài ra, hệ thống giáo dục đại học đã có sự phát triển vượt bậc
kể từ khi Ấn Độ trở thành nước độc lập. Kể từ đó, có 20 trường đại học và 500 trường cao
đẳng được thành lập; năm 2014, có 677 trường đại học và 37,204 trường cao đẳng. Tuyển
sinh nữ sinh trong giáo dục đại học đã tăng lên đáng kể trong vài năm qua, từ 39% số học
sinh nữ ghi danh năm 2007 lên 46% vào năm 201424 25 26 27 28
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Ruksana từ Ấn Độ
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Bất bình đẳng giới:
Năm 2012, Liên Hiệp Quốc công bố Ấn Độ là đất nước nguy hiểm nhất để sinh con gái.
Trọng nam khinh nữ, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm cả bạo lực gia đình,
hãm hiếp, giết người vì danh dự, buôn người và nô lệ tình dục, vẫn có tính hệ thống và phổ
biến.
Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) cho rằng có 29% khả năng phụ nữ Ấn Độ
trải qua bạo lực với người chung chăn gối với mình trong đời, thống kê dựa trên tập tính và
truyền thống văn hóa đất nước. Một khảo sát khác cho thấy 51% đàn ông Ấn Độ và 54%
phụ nữ Ấn Độ dung túng cho ý tưởng đàn ông đánh vợ. Ngoài ra, vào năm 2010, Cục Hồ sơ
Tội phạm Quốc gia Ấn Độ đã báo cáo 8.233 trường hợp “chết do hồi môn - dowry deaths”
(khi người phụ nữ đạo Hindu không đem theo đủ số của hồi môn mang về nhà chồng như
đã thỏa thuận, bị nhà chồng mắng nhiếc, lên án... và không chịu nổi tủi nhục, cô dâu tự tìm
đến cái chết). Ước tính 22 phụ nữ chết mỗi ngày.
Một thách thức khác mà cả bé gái và bé trai ở Ấn Độ phải đối mặt là yêu cầu lao động.
UNICEF ước tính 28 triệu trẻ em Ấn Độ từ 5 đến 14 tuổi phải làm việc. Trong khi phần lớn
những đứa trẻ này làm việc trên đất đai của gia đình hoặc làm thuê cho những người nông
dân khác, nhiều em trở thành trẻ ăn xin, công nhân nhà máy hoặc gái mại dâm. Các cô gái
thường đi cuộn bidis (một loại thuốc lá cuộn bằng tay) hoặc làm việc trong các xưởng dệt,
xưởng nhuộm và xưởng may mặc. Tuy nhiên, Quyền của Đạo luật Giáo dục Tự do và Bắt
buộc có thể thay đổi những điều này. Được thông qua vào năm 2009, bộ luật tuyên bố tất
cả trẻ em đều có quyền được hưởng một nền giáo dục chất lượng miễn phí và người sử
dụng lao động có nguy cơ bị phạt tiền và ngồi tù vì sử dụng lao động chưa đủ tuổi29 30
20
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www.bbc.com/news/world-south-asia-12557384
www.britannica.com/place/India
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
www.worldbank.org/en/country/india
www.mhrd.gov.in/rte
www.mhrd.gov.in/university-and-higher-education
www.oxfamindia.org/featuredstories/indias-missing-millions-out-school-children-case-reality-not-living-estimation
www.righttoeducation.in/know-your-rte/about
www.scroll.in/article/812591/more-indian-women-are-going-to-college-but-fewer-are-working
www.bbc.com/news/world-asia-india-17398004
www.evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/india
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NEPAL
Dân số: 29.384.297 [7/2017]
Thủ đô và dân số: Kathmandu, 1,33 triệu người [2018]
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị: 19,7% [2018]
Tỷ lệ dân số có truy cập Internet: 19,7% [7/2016]
Loại hình chính phủ: Cộng hòa nghị viện liên bang
Tỷ lệ biết chữ: 76,4% (nam) và 53,1% (nữ) [2015]
Tuổi thọ: 70,4 tuổi (nam) và 71,6 (nữ) [2017]
Kinh tế
– GDP: $78,55 tỷ [2017]
– GDP bình quân đầu người: $2.700 [2017]
– Tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói: 25,2% [2011]
– Tỷ lệ thất nghiệp: 3% [2017]
– Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên: 3,5%
– Các ngành công nghiệp chủ lực: du lịch, dệt may, gạo, đường,
thuốc lá, xi măng/gạch
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Tổng quan:
Nepal, ngôi nhà nằm sát biên giới dãy núi Himalaya, đã đóng cửa với thế giới bên ngoài đến
năm 1950 khi có cuộc bạo loạn trong cung điện. Chế độ quân chủ đã duy trì quyền lực qua
nhiều thập kỷ hỗn loạn chính trị, bao gồm cả cuộc nội chiến kéo dài 10 năm, cho đến khi
chuyển sang chế độ dân chủ gần đây. Hiện nay, Nepal đã được thống nhất, đất nước này bao
gồm hơn 100 nhóm dân tộc và nhóm người nói hơn 120 ngôn ngữ. Bao trùm giữa vẻ đẹp tự
nhiên của đất nước tồn tại một thực tế kinh tế khắc nghiệt: khoảng 10% dân số vẫn sống
trong tình trạng cực kỳ nghèo khổ và Nepal tiếp tục là một trong những quốc gia nghèo nhất
thế giới, chủ yếu dựa vào nông nghiệp, viện trợ và du lịch để hỗ trợ nền kinh tế. Nepal cũng
dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và thiên tai. Lũ lụt và lở đất gây họa cho đất nước, và
trận động đất năm 2015 đã giết chết hàng ngàn người và làm hư hại nhiều di sản cổ xưa.31
Về giáo dục:
Nhiều khu vực của đất nước Nepal thậm chí không có trường học. Những nơi có trường học
tồn tại, lớp học trở nên đông đúc và thiếu nguồn lực, thiếu các nhu yếu phẩm như học cụ,
sách và tài liệu giảng dạy. UNICEF nhận thấy rằng có chưa đến 46% trẻ em gái Nepal được
cắp sách đến trường trong giai đoạn trung học cơ sở từ năm 2011 đến 2016. Vì nhu cầu hỗ
trợ công việc gia đình, trẻ em ở trường thường phải nghỉ học tạm thời, với 60% trong 1,6
triệu trẻ em từ 5 đến 17 tuổi là những bé gái đang làm ở nơi thiếu an toàn. Nhiều bé gái
cũng bỏ học trong thời niên thiếu do thiếu các cơ sở vật chất vệ sinh. Chẳng hạn, một báo
cáo ước tính rằng chỉ có 28% trường công lập ở Nepal có nhà vệ sinh riêng cho nữ, dẫn
đến tỷ lệ biết chữ chỉ khoảng 80% cho nữ trong độ tuổi từ 15 đến 24. Xu hướng này đã để
lại hậu quả lâu dài cho phong trào xóa mù chữ ở Nepal, với 53,1% phụ nữ biết chữ so với
76,4% nam giới biết chữ năm 201532
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Suma từ Nepal

Bất bình đẳng giới:
Các chàng trai cũng bị tác động to lớn trước những thách thức ở Nepal, tuy nhiên các cô
gái lại trải nghiệm chúng sâu sắc hơn. Ví dụ, độ tuổi hợp pháp để kết hôn đối với nam là
21 nhưng với nữ là 18. Vẫn còn tồn tại những bất bình đẳng giới khi các em đến độ tuổi
tới trường. Một số gia đình bị áp lực bởi sự nghèo đói cùng cực, buộc họ phải bán con gái
làm nô lệ trong nước, những cô gái này được gọi là “Kamlari”. Cha mẹ của cô gái sẽ nhận
được một số tiền nhỏ, nhưng đôi khi đổi lại chỉ là một căn phòng, bảng, và quần áo cho
việc mua bán này. “Kamlari” đối với các cô gái là sự chấm hết cho con đường đến trường
và bắt đầu cuộc sống khắc nghiệt của lạm dụng và ngược đãi. Phụ nữ và bé gái cũng có
nguy cơ bị bán ra khỏi đất nước, một phần vì khâu kiểm soát lỏng lẻo giữa Nepal và Ấn Độ
nơi du khách chỉ cần đi một đoạn dài là đến biên giới bên kia mà không cần hộ chiếu. Hàng
năm, có nhiều báo cáo của UNICEF về nạn buôn người của gần 7.000 phụ nữ và trẻ em gái
từ Nepal đến Ấn Độ. Ở vùng nông thôn, phía tây Nepal, nhiều cô gái và phụ nữ tới kỳ kinh
nguyệt sẽ được gửi đi sống trong chuồng ngựa, hang động hoặc nhà kho được gọi là “goth”.
Hủ tục tôn giáo văn hóa Hindu, được gọi là “chaupadi” cho rằng phụ nữ tới kỳ kinh nguyệt
là không trong sạch, cần phải bị trục xuất tạm thời. Các em gái và phụ nữ phải đối mặt với
nguy cơ bị bệnh, bị thương hoặc tử vong do phơi nhiễm, rắn cắn, hãm hiếp, bị động vật
tấn công và bị phỏng. Năm 2005, dù Tòa án Tối cao Nepal tuyên bố “chaupadi” là bất hợp
pháp, nhưng thực tế vẫn được chấp nhận rộng rãi và tiếp tục tồn tại33
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www.bbc.com/news/world-south-asia-12511455
www.britannica.com/place/Nepal
www.usaid.gov/nepal/country-profile
www.unicef.org/sowc/
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/projectdocumentation/wcms_182777.pdf
www.nytimes.com/2013/09/01/opinion/sunday/women-bought-and-sold-in-nepal.html
www.pulitzercenter.org/reporting/women-nepal-suffer-monthly-ostracization
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HAITI
Dân số: 10.646.714
Thủ đô và dân số: Port-au-Prince, 2,637 triệu [2018]
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị: 55,3% [2018]
Tỷ lệ dân số có truy cập Internet: 12,2% [7/2016]
Loại hình chính phủ: Cộng Hòa Tổng Thống, chế độ lưỡng viện
Tỷ lệ biết chữ: 64,3% (nam) và 57,3% (nữ) [2015]
Tuổi thọ: 61,6 tuổi (nam) và 66,8 tuổi (nữ) [2017]
Kinh tế:
– GDP: $19,88 tỷ [2017]
– GDP bình quân đầu người: $1.800 [2017]
– Tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói: 58,5% [2012]
– Tỷ lệ thất nghiệp: 14% [2017]
– Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên: 36% [2017]
– Các ngành công nghiệp chủ lực: dệt may, tinh luyện đường, bột xay,
xi măng và lắp ráp đơn giản35
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Tổng quan:
Đất nước Haiti đã bị suy thoái trầm trọng bởi tình trạng bất ổn diễn ra trong suốt quá
trình lịch sử. Sau sự xuất hiện của Christopher Columbus, những người định cư Tây Ban
Nha gần như đã quét sạch tất cả các bộ lạc bản địa. Các hoạt động buôn bán nô lệ ồ
ạt của Pháp đã dẫn đến những cuộc nổi loạn và thành lập đất nước Cộng hòa đầu tiên
sau thuộc địa, lãnh đạo bởi người da đen và là quốc gia độc lập thứ hai ở Tây bán cầu
vào năm 1804. Tuy nhiên, những hậu quả còn sót lại của chủ nghĩa thực dân quá khốc
liệt. Haiti gồng mình chi trả khoản bồi hoàn cho việc mất thuộc địa do Pháp đòi hỏi đến
năm 1947, và một đất nước Haiti bất ổn triền miên trong suốt chế độ độc tài trong thế
kỷ 20. Ngày nay, Haiti, đất nước có chung hòn đảo nhiệt đới Hispaniola với Cộng hòa
Dominican, luôn có nguy cơ hứng chịu thiên tai cao. Năm 2016, trận động đất mạnh kèm
theo cơn bão Matthew đã tàn phát đất nước Haiti. Vẫn là quốc gia nghèo nhất ở châu Mỹ,
Haiti bị ảnh hưởng bởi những thách thức như thiếu lực lượng lao động có trình độ, bất
ổn chính trị và sự hạn chế với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho đại đa số dân cư.
Về giáo dục:
Chỉ tính riêng Port-au-Prince, trận động đất năm 2010 đã làm hư hại hoặc phá hủy gần
4.000 trường học và giết chết hàng trăm giáo viên. Tình hình càng trầm trọng hơn sau cơn
bão năm 2016. Thế nhưng, nhiều vấn đề khác đã tồn tại trước khi Haiti phải đối diện với
động đất. Có rất ít kinh phí được phân bổ cho hệ thống giáo dục công, vốn chỉ chiếm 10%
số trường ở Haiti. Thay vào đó, học sinh phải phụ thuộc vào hệ thống các trường tư thục
đắt đỏ. Chi phí không phải là mối quan ngại lớn nhất mà đó là số lượng trường không đủ để
hỗ trợ dân số thanh thiếu niên tại Haiti, trong đó 55% dân số có độ tuổi dưới 24 năm 2015.
Trong năm 2011-2016, ước tính 83% bé trai và 84% bé gái học tiểu học, trong khi số học
sinh trung học cơ sở giảm36
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Bất bình đẳng giới:
Bất chấp luật pháp đề cao bình đẳng giới, phụ nữ Haiti gặp nhiều hạn chế hơn so với nam
giới. Phụ nữ thường xuyên phải đối mặt với các mối đe dọa, quấy rối và các trở ngại đối với
sự tham gia chính trị và thành tựu kinh tế, chẳng hạn như thái độ trọng nam đối với lãnh
đạo. Các bé gái và phụ nữ cũng phải đối mặt với các nguy cơ đến từ bạo lực do bất bình
đẳng giới và nạn buôn người. Thật khó để tìm được một thống kê chính xác cho các trường
hợp bạo hành tại Haiti, không chỉ bởi vì hiếm có người báo cáo, mà còn vì những người bị
điều tra đều được miễn truy cứu hình sự. Hiếp dâm cho đến tận năm 2005 mới được coi là
bất hợp pháp tại Haiti. Tuy nhiên, một số tiến bộ đã được thực hiện bao gồm đầu tư vào
các dịch vụ tư vấn và y tế và một sửa đổi mới đòi hỏi 30% vị trí được bầu và bổ nhiệm ở
cấp quốc gia và địa phương dành cho phụ nữ.37
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www.bbc.com/news/world-latin-america-19548810
www.britannica.com/place/Haiti
www.theguardian.com/world/2010/jul/11/haiti-earthquake-survivors-school-education
www.unicef.org/sowc/
www.worldbank.org/en/news/feature/2015/03/12/four-things-you-need-to-know-about-education-in-haiti
www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Haiti-new.pdf
www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/haiti
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SIERRA LEONE
Dân số: 6.161.195 [2017]
Thủ đô và dân số: Freetown, 1,136 triệu [2018]
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị: 42,1% [2018]
Tỷ lệ dân số có truy cập Internet: 11,8% [7/2016]
Loại hình chính phủ: Cộng hòa tổng thống
Tỷ lệ biết chữ: 58,7% (nam) và 37,7% (nữ) [2015]
Tuổi thọ: 56 tuổi (nam) và 61,3 tuổi (nữ) [2017]
Kinh tế:
– GDP: $11,75 tỷ [2017]
– GDP bình quân đầu người: $1.800 [2017]
– Tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói: 70,2% [2004]
– Tỷ lệ thất nghiệp: 9,1%
– Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên: 60% - được cho là do tỷ lệ mù chữ
cao, thiếu việc làm trong khu vực tư nhân và bị trả lương thấp
– Các ngành công nghiệp chủ lực: khai thác khoáng sản (kim cương,
quặng sắt, rutile và bô-xít) và sản xuất quy mô nhỏ (đồ uống, dệt
may, giày dép)
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Tổng quan:
Sierra Leone là một quốc gia nhỏ thuộc Tây Phi, giáp với Bắc Đại Tây Dương. Sự đổ bộ của
những người Âu Châu đã đánh dấu sự khởi đầu của lịch sử vùng đất lâu dài và đen tối về
nạn mua bán nô lệ. Trong suốt giữa những năm 1700, hàng ngàn người nô lệ đã bị buôn
bán đến Mỹ. Năm 1787, thủ đô Freetown được thành lập như một nơi định cư cho những
người nô lệ được phóng thích và Sierra Leone trở thành vùng thuộc địa của Anh cho tới khi
quốc gia này giành được độc lập vào 1961.
Gần nhất, Sierra Leone bị tàn phá bởi cuộc nội chiến đẫm máu từ 1991- 2002 và đại dịch
chết người Ebola vào năm 2014. Ngày nay, mặc dù di chứng của chiến tranh vẫn còn tiếp
tục ảnh hưởng đến nền kinh tế nhưng kinh tế của nước này đã có những tăng trưởng
đáng kể và Sierra Leone là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên và kim cương.38 39 40 41
Về giáo dục:
Giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc nội chiến. Hàng ngàn trường học bị phá huỷ và
trẻ em trở thành nạn nhân bị ảnh hưởng khủng khiếp: mồ côi, bị ngược đãi, vô gia cư và bị
buộc phải làm lính. Sau khi cuộc chiến kết thúc vào năm 2002, ước tính 67% trẻ em đã nghỉ
học. Khi các lĩnh vực khác của xã hội Sierra Leone đã được cải thiện, hệ thống giáo dục cũng
hồi phục, và số lượng học sinh nhập học gần đây đã tăng lên. Tính đến 2016, báo cáo của
UNESCO cho biết tỷ lệ học sinh tiểu học đi học đúng tuổi đã đạt 98,32% cho cả bé trai và bé
gái. Sự thiếu hụt nghiêm trọng giáo viên, sỹ số lớp học quá tải, điều kiện lớp học kém và thiếu
thốn trang thiết bị giảng dạy vẫn đặt ra một thách thức lớn đối với chất lượng giáo dục.42 43
Bất bình đẳng giới:
Mặc dầu Sierra Leone đang trong giai đoạn tái thiết kinh tế xã hội, vai trò giới tính truyền
thống vẫn còn bảo thủ. Ước tính 90% nữ giới phải trải qua tục cắt xẻo bộ phận sinh dục
ngoài của phụ nữ hay còn gọi là FGM. FGM đã bị cấm vào 2014 như là một phần của các
biện pháp y tế khẩn cấp được đưa ra trong đại dịch Ebola, nhưng ăn sâu trong văn hoá thì
hủ tục này vẫn còn phổ biến. Mặc dù có một chiến dịch tích cực chống lại các hủ tục này,
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nhưng vẫn chưa có đạo luật chính thức nào ở Sierra Leone cấm FGM.
Khoảng 45% các cô gái được báo cáo đã trải qua một hình thức quấy rối thân thể hoặc
tình dục, và hãm hiếp đã được sử dụng như một công cụ bạo lực và sỉ nhục trong các
cuộc xung đột. Bất chấp tỷ lệ kết hôn ở trẻ em đã giảm đáng kể, các cô gái vẫn tiếp tục
tảo hôn: 39% các cô gái từ 20 đến 24 tuổi kết hôn lần đầu trước 18 tuổi và hơn một phần
tư các cô gái mang thai thậm chí còn ở độ tuổi trẻ hơn. Chế độ đa thê phổ biến rộng rãi
cho phép đàn ông có nhiều vợ.45 46 47 48
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www.bbc.com/news/world-africa-14094194
www.britannica.com/place/Sierra-Leone
www.worldbank.org/en/country/sierraleone/overview
www.schoolingforlife.net/sierra-leone/
www.unicef.org/sowc2017/
www.uis.unesco.org/country/SL
www.hrw.org/report/2003/01/16/well-kill-you-if-you-cry/sexual-violence-sierra-leone-conflict
www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/
www.theguardian.com/global-development/2016/sep/29/female-genital-mutilation-returns-sierra-leone-official-ban
www.nationalgeographic.com/magazine/2017/01/gender-dangerous-lives-of-girls-around-the-world/
www.evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/africa/sierra-leone
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PERU
Dân số: 31.036.656 [7/2017]
Thủ đô và dân số: Lima, 10,391 triệu người
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị: 77,9% [2018]
Tỷ lệ dân số có truy cập Internet: 45,5% [7/2016]
Loại hình chính phủ: Cộng hòa tổng thống
Tỷ lệ biết chữ: 97,2% (nam) và 94,3% (nữ) [2016]
Tuổi thọ: 71,9 tuổi (nam) và 76,1 tuổi (nữ) [2017]
Kinh tế:
– GDP: $424,6 tỷ [2017]
– GDP bình quân đầu người: $13.300 [2017]
– Tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói: 22,7% [2014]
– Tỷ lệ thất nghiệp: 6,7% [2017]
– Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên: 14,7%
– Các ngành công nghiệp chủ lực: khai khoáng, thép, tinh chế nhiên liệu,
đánh bắt cá, xi măng, dệt may
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Tổng quan:
Dấu chân định cư từ 2.500 năm trước công nguyên, Peru đã là quê nhà của nhiều xã hội
hùng mạnh. Đế chế Inca bị đánh bại vào năm 1533 đặt Peru dưới sự cai trị của người Tây
Ban Nha cho đến khi quốc gia này tuyên bố độc lập vào 1821. Từ đó, quốc gia đã xen kẽ
giữa chế độ dân sự và các chế độ độc tài quân sự. Peru phục hồi dần sau khi cuộc khủng
hoảng chính trị giữa chính phủ và các nhóm lực lượng vũ trang chấm dứt vào năm 2000.
Peru có nhiều nguồn lực kinh tế, bao gồm vùng đánh bắt cá ven biển và ngành công
nghiệp khai thác khoáng sản mạnh, nhưng đa số người lao động trong các ngành công
nghiệp này phải làm việc vất vả với điều kiện môi trường khắc nghiệt và không được trả
công xứng đáng cho những giá trị của ngành công nghiệp mà họ đóng góp. Mặc dầu
tỷ lệ nghèo đói đã giảm đáng kể, tỷ lệ biết chữ tăng cao, nhưng Peru vẫn còn là một
quốc gia bất bình đẳng lớn và có nhiều chênh lệch giữa thành thị và nông thôn.49 50 51
Về giáo dục:
Peru có hệ thống giáo dục miễn phí và bắt buộc, quốc gia cũng có những con số ấn tượng
với 94% bé trai và bé gái đều đến trường ở bậc tiểu học, 72% nữ sinh và 71% nam sinh vào
học ở bậc trung học cơ sở. Bất chấp những điều này, khoảng cách lớn vẫn tồn tại giữa các
học sinh nói tiếng Tây Ban Nha chiếm đa số và học sinh đến từ các cộng đồng người bản địa.
Người dân bản địa Peru thường cư trú ở khu vực nông thôn, nơi nghèo đói và điều kiện khắc
nghiệt khiến cho việc tiếp cận với giáo dục chất lượng và cơ hội kinh tế gặp khó khăn, và trường
học có ít tài nguyên hơn, ít tiếp cận với các dịch vụ cơ bản và giáo viên ít được đào tạo.52 53
Bất bình đẳng giới:
Phân biệt đối xử dựa trên thái độ đối với phụ nữ và trẻ em gái được hình thành từ một nền
văn hóa phổ biến của “machismo” (trọng nam tính). Niềm tin truyền thống này về sự vượt
trội của đàn ông so với phụ nữ góp phần vào bạo lực trên cơ sở giới mà nhiều phụ nữ Peru
phải đối mặt. Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) cho biết gần 40% phụ nữ gặp
phải bạo lực do chồng hoặc bạn tình gây ra (Intimate partner violence) trong đời. 49% phụ
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nữ ở thành phố Lima và 61% phụ nữ ở Cusco trình báo bị bạo hành thể chất bởi người
chung chăn gối tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ.
Cứ một trong năm phụ nữ ở cả hai thành phố thì có một người báo cáo bị lạm dụng tình
dục khi còn nhỏ. Sự vô cảm về phía thực thi pháp luật đối với nạn nhân nữ góp phần vào
thái độ xã hội tiếp tay cho sự lạm dụng. Có những điều luật chống lại sự hành hung nhưng
thiếu tính thực thi và các chuyên gia tin rằng các ca bạo lực gia đình thường không khai báo
do sợ bị trả thù, bao gồm cả bạo lực và sự kỳ thị sau đó. 54 55
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www.bbc.com/news/world-latin-america-19928905
www.britannica.com/place/Peru
www.worldbank.org/en/country/peru/overview
www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/youth-issues-in-peru.htm
www.peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/Inequality%20in%20Peru.%20Reality%20and%20Risks.pdf
www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/fact_sheets/Peru2.pdf
www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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PAKISTAN
Dân số: 204.924.861 [7/2017]
Thủ đô và dân số: Islamabad, 1,061 triệu người [2018]
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị: 36,7% [2018]
Tỷ lệ dân số có truy cập Internet: 155% [7/2016]
Loại hình chính phủ: Cộng hòa nghị viện liên bang
Tỷ lệ biết chữ: 69,5% (nam) và 45,8% (nũ) [2015]
Tuổi thọ: 66,1 tuổi (nam) và 70,1 tuổi (nữ) [2017]
Kinh tế:
– GDP: $1,056 nghìn tỷ (2017)
– GDP bình quân đầu người: $5.400 (2017)
– Tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói: 29,5% (FY2013)
– Tỷ lệ thất nghiệp: 6% (2017)
– Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên: 8,6%
– Các ngành công nghiệp chủ lực: dệt may, thực phẩm, dược phẩm, dụng
cụ phẫu thuật, vật liệu xây dựng
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Tổng quan:
Thành lập như một xứ xở hồi giáo tách ra từ tiểu lục địa Ấn Độ vào năm 1947, Pakistan là
một quốc gia đa dạng sắc tộc đã phải vật lộn qua nhiều giai đoạn bất ổn chính trị, biến động
và giao tranh. Hiện tại vẫn còn có sự tranh chấp kéo dài các vùng lãnh thổ giữa Pakistan
với Ấn Độ từ thời kỳ lập nước, sự ly khai của Đông Pakistan trở thành nhà nước Bangladesh
độc lập trong một cuộc nội chiến, và quốc gia còn tiếp tục đối mặt với các cuộc đảo chính
quân sự và áp lực tôn giáo lên các nhà lãnh đạo. Tranh cãi về vấn đề phân biệt đối xử đối
với các nhóm tôn giáo thiểu số. Sự hiện diện của các nhóm cực đoan và bất bình đẳng giới.
Tuy thế, sự tiến bộ vẫn tiếp tục, với tăng trưởng kinh tế liên tục và tỷ lệ nghèo đói giảm.
Về giáo dục:
Pakistan yêu cầu giáo dục bắt buộc và miễn phí cho trẻ từ 5 - 16 tuổi và có khoảng 200,000
trường công và tư trên khắp quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 22 triệu trẻ em chưa được
đến trường và chỉ có 58% trong tổng dân số biết chữ. Từ những năm 2000 trở về sau, có
nhiều trẻ em hơn (đặc biệt là trẻ em gái) đến trường, nhưng Taliban đã thực hiện một cuộc
tấn công lên các cơ sở giáo dục tổng cộng 642 lần giữa năm 2009 và 2013. Các ngôi trường
bị phá huỷ và học sinh bị giết hại. Kể từ năm 2010, Pakistan đã thực hiện các nỗ lực để cải
thiện tình trạng giáo dục và cơ hội tiếp cận giáo dục bằng việc gia tăng ngân sách cho giáo
dục lên 8,6 triệu USD/năm, thực tế, tương đương với ngân sách chi cho quân đội 8,7 triệu
USD. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ biết chữ tại khu vực thành thị cao hơn nông thôn đáng
kể - 74% so với 49%.56 57 58
Bất bình đẳng giới:
Vì lịch sử lâu dài của các quy định hà khắc về vai trò giới tính, Pakistan xếp hạng thứ 2 - áp
chót trong bảng xếp hạng 144 quốc gia bình đẳng về giới theo báo cáo của Diễn đàn kinh
tế thế giới 2017. Sự bất bình đẳng giới sâu xa này ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời của một
cô gái, hạn chế khả năng tiếp cận giáo dục, việc làm chính thức và tham gia vào xã hội của
cô ấy. Nhiều cộng đồng không coi trọng việc gửi con gái đến trường học bằng việc gửi con
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trai đến trường: chỉ có 46% nữ giới biết chữ so với 70% nam giới.
Phân biệt đối xử về giới trong lực lượng lao động giới hạn người phụ nữ thăng tiến vào các
vị trí lãnh đạo và vị trí có quyền ra quyết định chính thức; ví dụ, 98% các nhà quản lý hàng
đầu trong các tổ chức tài chính là nam giới. Kết hôn trẻ em và kết hôn ép buộc, lạm dụng
tình dục và tục giết người vì danh dự là những hành động tàn bạo quen thuộc đối với các
cô gái và phụ nữ ở Pakistan. Tờ “Pakistan Ngày Nay” (Pakistan Today) cho biết hơn 2000
trẻ em gái đã bị lạm dụng tình dục vào 2017, nói thêm rằng những ca này chỉ là “phần nổi
của tảng băng” bởi vì lạm dụng tình dục thường không được báo cáo do những điều cấm
kỵ và chuẩn mực xã hội.59 60 61
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https://www.dawn.com/news/1319300
https://borgenproject.org/7-facts-education-in-pakistan/
https://www.nytimes.com/2017/10/18/opinion/pakistan-education-schools.html
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017
https://dailytimes.com.pk/49828/gender-inequality-in-pakistan/
https://www.pakistantoday.com.pk/2018/04/19/3445-children-sexually-abused-in-pakistan-in-2017-report
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VIỆT NAM
Dân số: 97.000.000 [2018]
Thủ đô và dân số: Hà Nội, 7,68 triệu [2020]
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị: 35,92% [2018]
Tỷ lệ dân số có truy cập Internet: 57% [2018]
Loại hình chính phủ: Xã hội chủ nghĩa
Tỷ lệ biết chữ: 96,46% (nam) và 93,6% (nữ) [2018]
Tuổi thọ: 71,12 tuổi (nam) và 79,37 tuổi (nữ) [2017]
Kinh tế:
– GDP: $1.001,48 tỷ (2019)
– GDP bình quân đầu người: $2.700 (2019)
– Tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói: 5,8% (2016)
– Tỷ lệ thất nghiệp: 2,15% (2019)
– Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên: 6,31% (2019)
– Các ngành công nghiệp chủ lực: chế biến thực phẩm, xây dựng,
khoáng sản, dịch vụ và du lịch 62 63 64 65 66 67 68
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Tổng quan:
Việt Nam, tên gọi chính thức là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là một quốc gia
trải dài dọc bờ biển phía đông của bán đảo Đông Dương. Việt Nam giáo biên giới Trung
Quốc ở phía bắc, Lào và Campuchia ở phía tây. Pháp đô hộ Việt Nam năm 1884. Sau
thế chiến thứ hai, Việt Nam tuyên bố độc lập, nhưng Pháp vẫn cai trị cho đến năm
1954, và bị đánh bại bởi quân đội cộng sản dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ. Năm 1973,
Mỹ rút khỏi Việt Nam, và năm 1975, Việt Nam thống nhất hai miền Nam-Bắc. Đất nước
đã trải qua nhiều khó khăn sau chiến tranh. Chính sách phát triển kinh tế thị trường
theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã dần cải thiệ đời sống của người dân Việt Nam.69
Về giáo dục:
Việt Nam xem giáo dục là ưu tiên hàng đầu. Từ năm 2008, chính phủ đầu tư 20% ngân
sách vào giáo dục. Sự cam kết của chính phủ cùng với truyền thống lâu đời của xã hội đã
đưa ngành giáo dục phát triển vượt bậc. Việt Nam có tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học cao, tỷ lệ
giáo viên / học sinh thấp và tỷ lệ bỏ học thấp. Chính sách của nhà nước đã tạo điều kiện
để mọi người đều được đến trường. Tuy nhiên, nền giáo dục vẫn còn nhiều thách thức như
chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa. Cơ hội học tập vẫn còn là vấn đề nan giải với nữ
giới và dân tộc thiểu số 70
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Bất bình đẳng giới:
Ở Việt Nam, cũng như các quốc gia đang phát triển khác, phụ nữ vẫn chiếm tỷ lệ cao về
thu nhập thấp, thất nghiệp cũng như phải làm việc trong điều kiện khó khăn hơn nam giới.
Phần lớn phụ nữ làm nội trợ hoặc ở các ngành nghề không có tên gọi như giúp việc nhà,
bán hàng rong và trong ngành công nghiệp giải trí. Thị trường lao động dành cho nữ giới
vẫn bị tác động bởi các định kiến về giới. Phụ nữ Việt Nam ít được học tập và trau dồi bản
thân, bởi vì xã hội thường không xem trọng phụ nữ 71
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NGHÈO ĐÓI
Nghèo được định nghĩa là thiếu một lượng tiền hoặc tài sản vật chất thông thường được
xã hội thừa nhận.72 Nghèo tuyệt đối, hay thiếu thốn cùng cực đề cập đến sự thiếu hụt các
nhu cầu cơ bản của con người, thường bao gồm thực phẩm, nước, vệ sinh, quần áo, nơi ở,
chăm sóc sức khoẻ và giáo dục.73 Kể từ năm 2015, mức nghèo cùng cực toàn cầu do Ngân
hàng Thế giới quy định là mức thu nhập dưới 1,9 USD một ngày74

có vẻ lạc quan, nhưng những con số này không tính đến thực tế phân nửa số người nghèo
có thu nhập dưới chuẩn nghèo 2 USD/ngày HYPERLINK “https://www.unicef.org/vietnam/
overview_20392.html”thuộc các nhóm dân tộc thiểu số. Các cá nhân từ các nhóm dân tộc
thiểu số tiếp tục bị cô lập, về cả mặt địa lý lẫn xã hội. Các cơ hội tiếp cận của họ bị hạn chế
trước đây đã tạo nên một vòng lặp rào cản mà nhà nước cần phải nỗ lực phá vỡ.82

Bất chấp đại diện cho một phần ba dân số thế giới, trẻ em lại thuộc về một nửa dân số
nghèo thế giới. Điều này có nghĩa hiện có 387 triệu trẻ em đang sống trong cảnh nghèo
cùng cực.75 Chúng ta cũng biết rằng sự nghèo khó ảnh hưởng lớn đối với phụ nữ: hơn 1,3
triệu phụ nữ không được tiếp cận đến một tổ chức tài chính chính thức, phụ nữ và trẻ em
gái chiếm 60% số người đang chịu nạn đói hoành hành triền miên, và có ít hơn 20% chủ
sở hữu đất trên toàn thế giới là phụ nữ.76

ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?

– Tỷ lệ nghèo quốc gia của Việt Nam đã giảm 4% còn 9,8% từ 2004 đến 2016.77
– Năm 2016, có 9,8% dân số Việt Nam sống dưới mức chuẩn nghèo quốc gia.78

Các quốc gia Châu Á, bao gồm Việt Nam kết hợp các chính sách thiên về phát triển, đầu
tư vào y tế và giáo dục cho người dân, đã tạo được đà tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.
Giảm bất bình đẳng đối với người nghèo đòi hỏi tập trung vào việc cải thiện sức khỏe, đặc
biệt là chăm sóc sức khỏe sinh sản, kết hợp với giáo dục cơ bản. Điều này sẽ giúp cải thiện
tuổi thọ và phúc lợi của người đang chịu cảnh đói nghèo và quyền quyết định quy mô gia
đình họ muốn, kéo theo là sức khỏe kinh tế của các gia đình, và sau đó là sức khỏe tổng
thể của xã hội Việt Nam.

– Tỷ lệ nghèo ở khu vực thành thị Việt Nam là 6% so với 27% ở khu vực nông thôn.79
Một tỉ lệ lớn dân số ở nông thôn của Việt Nam rơi vào nhóm 40% dân số nghèo nhất theo
chuẩn quốc gia. Tại hầu hết các thành phố, đặc biệt các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí
Minh, Đà Nẵng, và Hải Phòng, có ít người nằm trong diện 40% nghèo nhất. Tại huyện Từ
Liêm và quận Tây Hồ, Hà Nội, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống, chỉ có 1% thuộc
nhóm 40%. Trái lại, những huyện như Da Krong, tỉnh Quảng Trị (Bắc Trung Bộ Việt Nam),
92% dân số nằm trong nhóm 40%.80 Năm 2017, tổng thu nhập quốc dân trên đầu người là
2.190 USD, so với mức trung bình của thế giới là 16.190,83 USD.81
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Các vấn đề như sự phân biệt đối xử nhóm thiểu số, thiếu hệ thống giáo dục, cơ sở hạ tầng
xuống cấp và khu vực kinh tế tư nhân trong nước yếu kém đã đe doạ sự tăng trưởng của
Việt Nam và là những nguyên nhân tồn đọng gây ra HYPERLINK “https://borgenproject.
org/poverty-vietnam/”nghèo đói. Mặc dù số liệu thống kê mô tả dân số nghèo ở Việt Nam

Việt Nam thành công trong việc giảm nghèo chủ yếu đến từ việc tăng trưởng kinh tế nhanh
chóng tạo ra nhiều việc làm tốt hơn. Đầu tư của chính phủ đã cải thiện đáng kể việc cung
cấp dịch vụ, giáo dục, cơ sở hạ tầng công cộng, tạo điều kiện tăng trưởng và cho phép nhiều
thành phần tham gia rộng rãi vào nền kinh tế. Sự dịch chuyển từ một nền kinh tế nông
nghiệp sang các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ sử dụng nhiều lao động là chìa
khóa then chốt, trong đó các ngành này tạo ra 15 triệu việc làm trong 20 năm qua. Cải thiện
giáo dục là một phương thức quan trọng để có được việc làm tốt hơn. Việc người lao động
sở hữu một tấm bằng đại học chẳng hạn giúp gia tăng đáng kể khả năng tìm được một
công việc được trả lương, cao hơn 52% so với việc lao động chỉ có bằng trung học cơ sở.83
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SUY DINH DƯỠNG
Dinh dưỡng tốt là điều cần thiết cho trẻ trưởng thành, sống khỏe mạnh và sống có ích.
Bất chấp thực tế này, suy dinh dưỡng đang ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em trên toàn
cầu. Thực chất thuật ngữ suy dinh dưỡng bao hàm hai dạng: thiếu dinh dưỡng — thấp còi
(chiều cao thấp so với tuổi), gầy còm (trọng lượng cơ thể thấp so với chiều cao), nhẹ cân
(trọng lượng cơ thể thấp so với tuổi) và thiếu hụt (thiếu các vitamin và khoáng chất quan
trọng; thừa cân, béo phì các bệnh liên quan đến chế độ ăn uống (như bệnh tim, đột quỵ,
tiểu đường và ung thư).84

– Cũng theo theo số liệu điều tra dinh dưỡng năm 2017, tại Việt Nam, 24% trẻ em dưới
năm tuổi thấp còi, 6% trẻ em dưới năm tuổi gầy còm, 6% trẻ em dưới năm tuổi thừa cân
và có hơn 50% trẻ em dưới năm tuổi bị đói tiềm ẩn.

Ước tính khoảng ba triệu trẻ em dưới năm tuổi tử vong mỗi năm do suy dinh dưỡng, chiếm
gần một nửa số ca tử vong ở trẻ em năm tuổi trở xuống. Theo một báo cáo được công bố
bởi UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới:85

Nguyên nhân chính gây suy dinh dưỡng ở trẻ em do chế độ ăn uống không đầy đủ, nhiễm
khuẩn tái phát và mức độ nhận thức thấp. Suy dinh dưỡng thường xuất phát từ các bệnh
nhiễm khuẩn do nguồn nước nhiễm bẩn và các biện pháp vệ sinh kém.90 Trong một số xã
hội, phụ nữ và trẻ em gái, người bệnh và tàn tật chỉ có thể ăn thức ăn thừa sau khi những
người đàn ông trong gia đình dùng bữa xong. Việc “phân biệt đối xử trong bữa ăn”này dẫn
đến tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng mãn tính và sức khoẻ kém.91

– Thấp còi ảnh hưởng khoảng 22,2%, tương đương 150,8 triệu trẻ dưới 5 tuổi trên toàn
cầu trong năm 2017.
– Gầy còm ảnh hưởng đến khoảng 7,5%, tương đương 50,5 triệu trẻ dưới 5 tuổi trên toàn
cầu vào năm 2017.
– Ước tính 5,6%, tương đương 38,3 triệu trẻ dưới 5 tuổi trên toàn cầu bị thừa cân trong
năm 2017.
Tình trạng suy dinh dưỡng ảnh hưởng lớn đến các nước có thu nhập trung bình thấp như
Bangladesh, Pakistan, Kenya và Việt Nam. Ở các nước đang phát triển, bé gái có nguy cơ
tử vong vì suy dinh dưỡng cao gấp đôi so với bé trai.86
– 2/3 trẻ em bị thấp còi và 3/4 trẻ em bị gầy còm sống ở các nước thu nhập trung bình
thấp87
– Suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam có liên quan đến thói quen cho trẻ ăn bổ sung và dinh
dưỡng cho bà mẹ ở Việt Nam chưa đầy đủ và phù hợp. Theo số liệu điều tra dinh dưỡng
quốc gia năm 2015, 18% trẻ em không được cho ăn thực phẩm đủ đa dạng, và 36% trẻ
em không được cho ăn đủ số bữa cần thiết.88

– Ngân sách cần thiết cho dinh dưỡng ở Việt Nam đã tăng từ 269 triệu USD trong năm
2017 lên 350,2 triệu USD vào năm 2019.89
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?

Hậu quả của thiếu dinh dưỡng có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Phụ nữ đã từng bị suy dinh
dưỡng trong thời kỳ còn là trẻ em nhỏ hoặc trong độ tuổi vị thành niên đến khi lớn lên trở
thành bà mẹ bị suy dinh dưỡng. Bà mẹ bị suy dinh dưỡng thường dễ sinh con dinh dưỡng
không đủ, cân nặng sơ sinh thấp. Trẻ em dinh dưỡng không đủ dễ mắc các bệnh truyền
nhiễm hơn và khi nhiễm bệnh có thể dẫn đến “tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng nhiều hơn
do lượng thức ăn hấp thu giảm.92
Việt Nam là một nước nông nghiệp, và đồng bằng sông Cửu Long là khu vực sản xuất nông
nghiệp lớn nhất cả nước, đóng góp tới 54% sản lượng gạo trong nước. Tuy nhiên, đồng
bằng sông Cửu Long là một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi
khí hậu dẫn đến các đợt nắng nóng, cháy rừng, lũ lụt và nước biển dâng trong những năm
gần đây. Các thảm họa do khí hậu gây ra khủng hoảng lương thực. Ví dụ như hạn hán gây
ra 80% thiệt hại và mất mát trong nông nghiệp, làm thay đổi đáng kể mặt hàng thực phẩm
sẵn có cho trẻ em và gia đình, cũng như chất lượng và giá cả của thực phẩm đó.93
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ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
Vấn đề suy dinh dưỡng chỉ là bề nổi của tảng băng. Các vấn đề xã hội tiềm ẩn khác bao
gồm nghèo đói, thiếu hệ thống giáo dục, nguồn thực phẩm dinh dưỡng, nước sạch và chăm
sóc sức khỏe ban đầu cũng đang diễn ra ở đây. Để giải quyết cuộc khủng hoảng suy dinh
dưỡng đang gia tăng dưới mọi hình thức, tổ chức UNICEF đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tới
các chính phủ, khu vực tư nhân, các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội dân sự, cha mẹ, gia đình
và doanh nghiệp để giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh bằng cách:94
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BẠO LỰC GIỚI

Phụ nữ có thể gặp phải bạo lực trong bất kỳ thời điểm nào trong đời người - từ khi chưa
được sinh ra, lúc nhỏ, tuổi thiếu niên, cho đến tuổi trưởng thành và tuổi già. Phụ nữ và các
bé gái thường phải đối mặt với tệ nạn quấy rối tình dục và tấn công tình dục ở nơi công cộng
hằng ngày: trên đường phố, khi tham gia giao thông công cộng, ở công viên, trên đường đi
làm hoặc đến trường.95 Họ thường trở thành con mồi của bạo lực gia đình, tấn công và lạm
dụng tình dục, bóc lột tình dục, buôn người, loạn luân và bạo hành tâm lý. Họ cũng có nguy
– Trao quyền cho gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên để họ có nhu cầu và đòi hỏi thực
cơ trở thành nạn nhân của các hành vi nguy hiểm như cắt xẻo bộ phận sinh dục ngoài của
phẩm dinh dưỡng thông qua cải thiện giáo dục về dinh dưỡng và áp dụng luật pháp – ví
nữ giới, giết người vì danh dự, bị chồng, người yêu, bạn trai cũ, anh/em trai hoặc con trai
dụ như áp dụng thuế đối với đồ ăn thức uống có đường – nhằm giảm nhu cầu sử dụng
giết hại và bị sát hại bởi bạn tình. Ở nhiều nơi, các tội này ít khi bị truy tố.
những đồ ăn thức uống không lành mạnh
– Mỗi năm ước tính 150 triệu trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực tình dục. Gần 50% trong
– Gây ảnh hưởng đến những nhà cung ứng thực phẩm để họ phải thực hiện những điều
số tất cả các vụ tấn công tình dục trên thế giới nhằm vào nạn nhân là các cô gái dưới 16
đúng đắn dành cho trẻ em, thông qua việc khuyến khích những thực phẩm lành mạnh,
tuổi.96
thuận tiện, giá thành phải chăng và bổ sung các chất dinh dưỡng.
– Cứ một trong ba phụ nữ từng bị bạo lực thể xác hoặc/và bị bạo lực tình dục trong đời.
– Xây dựng môi trường thực phẩm lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên thông qua
việc áp dụng những phương thức đã được chứng minh là có hiệu quả, như dán nhãn – Toàn thế giới, có đến 38% số ca sát hại phụ nữ gây ra bởi chồng/bạn tình.
thực phẩm với thông tin chính xác, dễ hiểu và kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tiếp thị – Nhiều nước trên thế giới chưa có luật xem xét bạo lực gia đình là hành vi phạm tội.97
marketing những thực phẩm không lành mạnh và sản phẩm thay thế sữa mẹ.
– 32% phụ nữ đã kết hôn ở độ tuổi 15-49 bị bạo hành thể xác bởi bạn đời, và 10% bị bạo
– Huy động các hệ thống hỗ trợ - y tế, nước sạch và vệ sinh, giáo dục và an sinh xã hội –
hành tình dục. Tỷ lệ chung bị bạo hành thể xác và / hoặc tình dục là 34%, và 54% phụ
tăng cường kết quả đạt được trong việc cải thiện dinh dưỡng cho tất cả trẻ em.
nữ bị bạo hành tinh cảm.
– Thu thập, phân tích và sử dụng số liệu và bằng chứng có chất lượng tốt một cách thường – Phụ nữ dân tộc Kinh, Mường và Hoa đối mặt với bạo lực do bất bình đẳng giới cao nhất.98
xuyên nhằm định hướng cho hành động và đánh giá các kết quả đạt được.
– Trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đường phố, trẻ em sống trong cảnh nghèo cùng cực và
Sáng kiến Khu vực về Cải thiện Dinh dưỡng và Phát triển (RISING) kêu gọi tập trung cải
trẻ em khuyết tật có nguy cơ cao bị bạo lực dưới nhiều hình thức, bao gồm bị lạm dụng
thiện chế độ ăn uống của phụ nữ và trẻ nhỏ trong giai đoạn ăn bổ sung từ 6 đến 24 tháng
tình dục. Nghèo đói được cho là nguyên nhân chính khiến cho việc tự nguyện “bán thân”,
tuổi, coi đây là giai đoạn thiết yếu để giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng ở Việt Nam.
trẻ em đồng ý bán trinh tiết và/hoặc tham gia vào con đường mại dâm.99

EXPLORE MORE TOOLKIT ANNEX: TÓM LƯỢC CÁC VẤN ĐỀ

– Tỷ lệ kết hôn trẻ em - tảo hôn đặc biệt cao trong các cộng đồng các dân tộc thiểu số, đặc
biệt khu vực vùng núi phía Bắc: dân tộc H’mong (33%), dân tộc Thái (23,1%) và dân tộc
Mường (15%). Trong 53 cộng đồng thiểu số ở Việt Nam, trung bình cứ 4 cuộc hôn nhân
thì có một cặp là kết hôn trước 18 tuổi (26.6%), có tới 40 trong số 53 dân tộc thiểu số
có tỷ lệ tảo hôn trên 20%.100
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Bạo lực giới có nguồn gốc sâu xa từ niềm tin và thái độ văn hóa phân biệt đối xử liên quan
đến sự cứng rắn, danh dự của đàn ông, sự thống trị và tư tưởng cho rằng đàn ông có
“quyền làm chủ phụ nữ”, gây ra sự bất bình đẳng và tước đoạt quyền. Nhiều nguyên nhân
khác như tình trạng đói nghèo, thiếu giáo dục và sinh kế cũng góp phần củng cố văn hoá
bạo lực và sự phân biệt đối xử dựa trên giới tínhNăm 2019, Việt Nam tụt mười bậc trong
bảng xếp hạng bình đẳng giới, từ vị trí số 77 xuống 87, so với năm 2018 (theo Diễn đàn
kinh tế thế giới). Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam xếp hạng 10, dưới New
Zealand, Philippines, Lào, Úc, Bangladesh, Singapore, Thái Lan, Mông Cổ và Indonesia.
Trong bốn chỉ số chính để đo lường về vấn đề bình đẳng giới bao gồm: Sự tham gia và Cơ
hội trong lĩnh vực kinh tế (Economic Participation and Opportunity), Thành tựu giáo dục
(Educational Attainment), Sức khoẻ và sự sống (Health and Survival) và Trao quyền chính
trị (Political Empowerment), Việt Nam thực hiện tốt nhất việc tham gia và cơ hội trong lĩnh
vực kinh tế.101
Cái giá phải trả về mặt xã hội, pháp lý và kinh tế của bạo lực giới hạn chế khả năng của phụ
nữ có tiếng nói hiệu quả trong các lĩnh vực riêng tư và công cộng. Hậu quả là bạo lực giới
có thể dẫn đến một vòng xoáy bạo lực và lạm dụng khi nạn nhân sống sót có nguy cơ bị từ
chối bởi gia đình của họ, bị loại trừ và bị tẩy chay bởi xã hội, thậm chí bị bắt, giam giữ, bị
trừng phạt và đôi khi bị lạm dụng một lần nữa do tìm kiếm sự bảo vệ và giúp đỡ.
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ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
Thúc đẩy văn hóa bình đẳng giữa nam và nữ thông qua cải cách thể chế và pháp lý, các
hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức và sự tham gia đầy đủ của nam giới và các bé trai
có thể giúp ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới dài hạn.102 Ngoài việc thực thi luật pháp hiệu
quả, các chương trình ở trường có thể giải quyết các chuẩn mực và thái độ giới tính trước
khi điều này ăn sâu vào trẻ em và thanh thiếu niên. Ba bước bạn có thể thực hiện để bắt
đầu ngăn chặn bạo lực giới là:
– Lồng ghép các bài học nhận thức về Quyền trẻ em và phụ nữ vào chương trình học/hoạt
động ở trường. Đừng xem các vấn đề như bạo lực tình dục là điều cấm kỵ.
– Khuyến khích các học sinh nữ và nam cùng thảo luận về các vấn đề này với bạn cùng
trang lứa, như vậy sẽ giúp họ giảm nguy cơ rơi vào “vòng xoáy bạo lực”.
– Khuyến khích các cô gái trình báo hành động bạo lực đối với họ hoặc hành vi bạo lực
mà họ chứng kiến, dạy cho các chàng trai vị thành niên rằng bất kỳ hình thức bạo lực và
phân biệt đối xử nào đối với nữ giới là không thể chấp nhận được.
Cơ cấu hiện hành trong xã hội Việt Nam cho phép tác động nhiều tầng - về cả mặt cơ chế
và chiến lược - bao gồm cá nhân, gia đình, cộng đồng, tổ chức/nhà cung cấp dịch vụ và cấp
quốc gia. Cơ cấu này cũng bao gồm các Ủy ban nhân dân địa phương, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức đoàn thể, được tổ chức ở cấp quốc gia, tỉnh, huyện và xã. Cơ cấu này có
khả năng tiếp cận cả các nhà hoạch định chính sách và các cá nhân và gia đình ở cấp cộng
đồng. Khung pháp lý và chính sách cho Luật Bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực
gia đình cũng nêu rõ vai trò và trách nhiệm đối với các cơ quan này ở tất cả các cấp.
Pháp luật Việt Nam liên quan đến bạo lực giới:
– Luật Bình đẳng giới 2006103
– Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007104
– Luật Hôn nhân và Gia đình 2014105
– Luật Trẻ em 2016106
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TRẺ EM VÀ NẠN TẢO HÔN
Hàng năm, có 12 triệu bé gái dưới 18 tuổi đã có gia đình. 23 bé gái sinh ra mỗi phút. Cách
2 giây là có 1 bé gái chào đời. Nghĩa là hơn 33.000 bé gái kết hôn vào ngày hôm nay.107
Bất kể luật pháp quy định 18 tuổi mới được kết hôn, kết hôn sớm vẫn là vấn đề của hàng
triệu bé gái trên toàn thế giới. Kết hôn sớm thường là vì để bảo vệ các cô gái, mang lại sự
ổn định tài chính mà nhiều gia đình không có và không cung cấp cho con gái của họ.
Tuy thế, kết hôn sớm thường là vấn nạn cho vòng tuần hoàn của sự nghèo đói, bất bình
đẳng giới, mù chữ và suy dinh dưỡng, đồng thời cũng là nguyên nhân cho tỷ lệ tử vong ở
trẻ sơ sinh và các bà mẹ. Những cô gái lấy chồng trẻ có nhiều khả năng trở thành bà mẹ
trẻ. Sinh con sớm là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho các bé gái có độ tuổi từ 15
đến 19 tuổi ở các nước đang phát triển108 và nguy cơ tử vong mẹ rất cao, nhất là ở độ tuổi
dưới 15.109
– Năm 2014, dữ liệu cho thấy cứ 1 trong 10 phụ nữ (tuổi từ 20-24) tại Việt Nam đã có gia
đình hoặc kết hôn trước ngày sinh nhật thứ 18 và 1 trong 100 phụ nữ trước ngày sinh
nhật thứ 15.110
– Trong khi tảo hôn diễn ra tại Việt Nam, không phải tất cả bé gái đều đối mặt chung mối
nguy cơ trở thành cô dâu. Sự chênh lệch lớn giữa các khu vực và nơi cư trú là bằng chứng
thiết thực (Hình 2). Tỷ lệ phụ nữ (từ 20-49 tuổi) kết hôn cao nhất trước sinh nhật 18 tuổi
thường diễn ra ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc (18,8%), Tây Nguyên (15,8%) và
đồng bằng sông Cửu Long (13.8%). Kết hôn sớm phổ biến hơn ở khu vực nông thôn
(13,8%) so với ở thành thị. Tuy vậy, có 6,7% phụ nữ thành thị (tuổi từ 20-49) đã kết hôn
trước tuổi 18.111
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong sự phổ biến của nạn kết hôn sớm. Những cô gái
không có học vấn có khả năng kết hôn sớm trong thời thơ ấu cao hơn gần 7 lần so với
những người đã hoàn thành bậc giáo dục trung học. Ngoài ra, trẻ có cha mẹ có trình độ học
vấn cao ít gặp nguy cơ trở thành cô dâu trẻ. Một bé gái kết hôn sớm có nhiều khả năng nằm

trong cộng đồng 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam hơn là dân tộc Kinh. Năm 2014, 23,1% phụ
nữ dân tộc thiểu số (tuổi từ 20-49) đã kết hôn trước tuổi 18. Tuy nhiên, một tỷ lệ đáng kể
phụ nữ Kinh (9.2%) đã kết hôn trước ngày sinh nhật thứ 18. Tỷ lệ tảo hôn đặc biệt cao ở
các dân tộc thiểu số có dân số nhỏ (dưới 1 triệu). Theo Khảo sát dân số và nhà ở giữa kỳ
2014, những người sống trong hộ gia đình có nhiều nhân khẩu có khả năng kết hôn sớm.
Tuổi của mẹ hoặc cha có sự ảnh hưởng, cụ thể là tảo hôn giảm khi tuổi cha mẹ tăng. Hơn
nữa, trẻ có cha mẹ đơn thân có xu hướng kết hôn sớm.
Kết hôn sớm gắn liền với sự nghèo đói và khó khăn về mặt kinh tế. Trong khi Việt Nam đã
có những bước tiến lớn trong việc xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ nghèo vẫn còn cao ở các vùng
sâu vùng xa. Kinh tế thường gắn bó chặt chẽ với các chuẩn mực xã hội về tình trạng của
các cô gái. Các cô gái thường ít nắm giữ các nguồn lực của gia đình, như thu nhập, đất đai
hoặc thiết bị sản xuất nông nghiệp. Do đó, hôn nhân sớm được coi là nguồn cung cấp kế
sinh nhai cho các bé gái và bảo vệ tương lai của họ. Khi kết hôn, các cô gái được kỳ vọng
sẽ giúp đỡ gia đình trong công việc và các hoạt động kinh tế.112
ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
Là giáo viên, các bạn là nhân tố giúp các bé gái thoát khỏi các vấn nạn. Những bước đi nhỏ
mà bạn truyền cho trẻ em trong lớp học sẽ giúp thay đổi tư duy, không chỉ riêng học sinh
mà còn cho gia đình của họ.
– Trao quyền cho các cô gái và giúp các chàng trai nhạy cảm hơn: Bắt đầu cuộc trò chuyện
với học viên về ý nghĩa của hôn nhân, các quyền lợi, kỹ năng sống, hiểu biết về tài chính
và vai trò của các cô gái sẽ hướng đến sự độc lập tài chính với mục đích khuyến khích
học viên trở thành tác nhân thay đổi và tạo ra con đường riêng.
– Tạo lòng tin ở phụ huynh: Sử dụng việc họp phụ huynh để tán thưởng các em và nâng
cao tầm nhìn của họ, đặc biệt là các bé gái không chỉ học tốt mà còn ở các hoạt động
phong trào như thể thao, mỹ thuật và kịch nói. Nói chuyện với phụ huynh về công việc
sau khi học sinh tốt nghiệp. Việc này sẽ giúp cho phụ huynh có cái nhìn lớn hơn về con
trai và con gái của họ.
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– Khuyến khích học viên lan tỏa thông điệp trong cộng đồng qua các vở kịch đường phố,
và trao quyền cũng như hỗ trợ họ trong việc ngăn ngừa/chấm dứt nạn kết hôn sớm trong
cộng đồng mà họ có biết đến.

– Trong năm 2015, khoảng 150 thảm họa tự nhiên đã ảnh hưởng đến hàng triệu người trên
toàn thế giới. Châu Á đã gánh chịu phần nhiều hậu quả của những thảm họa này theo
báo cáo toàn cầu.117

Đây cũng là điều quan trọng của chính phủ để thay đổi luật định. Ví dụ, theo khuyến nghị
của UNICEF, chính phủ nên xóa bỏ quy định pháp lý phân biệt đối xử đối với độ tuổi kết hôn
tối thiểu, cụ thể là 18 tuổi đối với con gái so với 20 tuổi đối với con trai (Điều 8: (Khoản 1)
Luật Hôn Nhân và Gia Đình).52 Hơn nữa, để thực hiện các chương trình thành công nhằm
chấm dứt hôn nhân ở trẻ em và kết hôn sớm, cần có sự phụ thuộc lớn vào việc phân bổ
và chi tiêu ngân sách đầy đủ. Cần huy động nguồn lực tài chính để phối hợp và thực hiện
chương trình nghị sự nhằm chấm dứt nạn kết hôn sớm vào năm 2030.113

– Năm 2017, báo cáo cho thấy bình quân, những thảm họa tự nhiên sẽ kéo theo 14 triệu
người trở thành dân vô gia cư hằng năm.118

Luật pháp Việt Nam liên quan đến kết hôn sớm:
– Luật Hôn nhân và Gia đình114
– Luật Trẻ em và Bộ luật Hình sự115

THIÊN TAI VÀ TÌNH TRẠNG DI CƯ
Thiên tai là một sự kiện bất ngờ, thảm khốc do các lực lượng tự nhiên gây ra và điều đó ảnh
hưởng đến nhiều người. Thiên tai xảy ra dưới nhiều hình thức, như lũ lụt, bão, động đất,
núi lửa phun trào và lốc xoáy. Các dạng thảm họa mà một quốc gia dễ bị ảnh hưởng phụ
thuộc vào vị trí địa lý của quốc gia đó. Trong khi thảm họa thường kết thúc nhanh chóng,
quá trình phục hồi có thể mất nhiều năm.
Điều này đúng đối với các hộ gia đình nghèo, đặc biệt khi nơi trú ẩn mong manh, nền kinh
tế khó khăn và có rất ít tài nguyên có sẵn để xây dựng lại khi nhà cửa và hoạt động kinh
doanh của họ bị phá hủy. Tác động của thảm họa tự nhiên đối với hệ thống đang gặp khó
khăn bị tàn phá, tình huống càng trở nên tồi tệ hơn nhiều.
– Trong hai thập kỷ qua, số thảm họa tự nhiên được ghi nhận đã tăng gấp đôi từ khoảng
200 đến hơn 400 mỗi năm.116

– Việt Nam là quốc gia dễ rơi vào khủng hoảng do hạn hán, động đất, lũ lụt, cháy rừng, núi
lở, xâm chiếm hải đảo, vòi rồng và núi lửa. Từ năm 2012 đến 2014, thảm họa tự nhiên
đã gây ra 240 cái chết và hơn 1,4 tỷ USD thiệt hại về kinh tế.119
– Lốc xoáy và lũ lụt là sự kiện xảy ra thường xuyên nhất, gây ra tỷ lệ tử vong và thiệt hại
cơ sở hạ tầng và nơi sinh sống. Ước tính cả nước phải đối mặt với trung bình 6 - 8 cơn
bão mỗi năm. Có khoảng 70% dân số sinh sống ở các vùng ven biển và đồng bằng thấp,
do đó gia tăng nguy cơ lũ lụt theo dự báo.120
– Ngân hàng thế giới đã xếp loại Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia có khả năng chịu ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu. Bờ biển dài của đất nước đi qua 28 tỉnh, 50% trong đó bao
gồm các trung tâm đô thị lớn.121
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Thiên tai là hậu quả của các hiện tượng được kích hoạt bởi các mối thảm họa tự nhiên. Điều
đó nghĩa là con người không thể kiểm soát những gì thuộc tự nhiên, nhưng đó vẫn là vấn
đề đang gây tranh cãi. Rất nhiều hoạt động của con người và những hoạt động sản xuất
bị đổ lỗi cho sự gia tăng liên tục của thảm họa tự nhiên như lũ lụt, bão và sóng thần. Một
trong những nguyên nhân chính được cho là biến đổi khí hậu toàn cầu. Các yếu tố trong
môi trường nghèo nàn sẽ trở thành thảm họa bao gồm xây dựng tòa nhà kém chất lượng,
vệ sinh kém, dân số tăng nhanh/ dân số mật độ cao, nguồn lực hạn chế để ứng phó và tái
thiết thảm họa và thiếu khả năng an toàn về mặt kinh tế.
Hậu quả do thiên tai để lại vô cùng lớn bởi những nguy cơ tiềm tàng trên diện rộng. Cư dân
chịu ảnh hưởng phải tập để thích nghi, và với đa số người phải chịu cảnh di cư sang nơi
khác nếu họ còn sống.
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Vị trí địa lý và điều kiện địa hình tạo nên những tính chất khí hậu khác biệt dẫn đến những
thiên tai nghiêm trọng và khác nhau tại Việt Nam. Những năm cuối 1990 và đầu năm 2000,
biến đổi khí hậu đã trở thành nguyên nhân chính cho các thảm họa tự nhiên. Giống như
nhiều quốc gia trên thế giới, VIệt Nam đã phải đối mặt với những mất mát to lớn về tính
mạng và tài sản con người do hậu quả của thiên tai gây ra.122
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để quản lý rủi ro về thiên tai thông qua các hoạt động văn hóa và trường học trong cộng
đồng, các buổi hội thảo, đào tạo và đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ. Là một phần của
việc tiếp cận dựa trên cộng đồng, làng xã, người dân sẽ chọn các cấu trúc hữu hình để
giúp họ vượt qua thiên tai. Ngoài ra, họ còn tham gia vào việc giám sát xây dựng và chịu
trách nhiệm vận hành và bảo trì các cấu trúc này.123

ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?

BUÔN NGƯỜI VÀ LAO ĐỘNG TRẺ EM

Mặc dù việc kiểm soát thiên tai đang có nhiều điều đáng tranh cãi, đây là một vài phương
pháp mà con người có thể thực hiện nhằm ngăn ngừa và chuẩn bị cho những sự kiện xảy
ra:
Buôn người là một vấn nạn toàn cầu ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên thế giới. Mặc dù nạn
– Tổ chức các chiến dịch phòng ngừa nhằm giải quyết các câu hỏi cơ bản như: “Điều gì xảy nhân thuộc mọi lứa tuổi và giới tính, nhưng ước tính có đến 71% nạn nhân là nữ và 28%
ra nếu chúng ta đổ rác không đúng chỗ, chẳng hạn như đáy sông?” “Dòng sông sẽ bị ô là trẻ em. Và cứ ba nạn nhân trẻ em thì có hai nạn nhân là nữ.
nhiễm, động vật và thực vật có thể chết và thậm chí bạn là nguyên nhân gây ra lũ lụt!” Nạn buôn người được định nghĩa là việc tuyển dụng, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp
Một chiến dịch có thể được tổ chức để dọn sạch các dòng sông trong cộng đồng của bạn. hoặc tiếp nhận người bằng các biện pháp như đe dọa, vũ lực, ép buộc, bắt cóc, gian lận,

– Khuyến khích mọi người bảo vệ thiên nhiên, ví dụ, chặt cây thiếu kiểm soát khiến cộng lừa đảo để phục vụ cho mục đích khai thác. Trong đó phổ biến nhất là khai thác tình dục và
đồng dễ bị ảnh hưởng bởi mưa và lở đất. Đẩy mạnh trồng cây và các loại cây khác xung lao động cưỡng bức, tuy nhiên các nạn nhân cũng bị mua bán với nhiều mục đích khác như
quanh trường học hoặc trong cộng đồng của bạn.
ăn xin và cưỡng ép kết hôn.124
– Nâng cao nhận thức về nguy cơ buôn người thông qua việc tập huấn với chuyên gia về
giới trong các môi trường tổ chức khác nhau, chẳng hạn như nơi trú ẩn, đồn cảnh sát địa
phương và trường học. Bạn cũng có thể nhấn mạnh các giai đoạn cứu trợ và tái thiết có
thể là cánh cửa mới để trao quyền cho phụ nữ.

Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labor Organization – ILO) năm
2014, nạn buôn người đã tạo ra khoảng 150 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận mỗi năm cho bọn tội
phạm buôn người.
Dưới đây là bảng phân tích lợi nhuận, theo ngành:

– Khi xử lý hậu quả, hãy nghĩ đến những phương pháp duy trì vệ sinh, an toàn và an ninh. – 99 tỷ đô la từ khai thác tình dục thương mại
– Tìm hiểu cách cộng đồng đang chuẩn bị cho thảm họa tự nhiên. Là một phần của dự – 34 tỷ đô la từ ngành xây dựng, sản xuất, khai thác mỏ và hạ tầng
án quản lý nguy cơ tự nhiên có trị giá 150 triệu USD, chính phủ Việt Nam đang sử dụng
18,5 triệu USD vào việc quản lý rủi ro thiên tai ở cộng đồng bao gồm 100 xã ở 10 tỉnh – 9 tỷ đô la từ nông nghiệp, bao gồm cả lâm nghiệp và thủy sản
miền Trung. Việc chuẩn bị và triển khai dự án được hỗ trợ bởi chuyên gia kỹ thuật đến – 8 tỷ đô la được tiết kiệm hàng năm bởi các hộ gia đình sử dụng lao động cưỡng bức trong
từ Quỹ Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai và Phục hồi Toàn cầu (GFDRR) để giúp đỡ những hoạt nhà
động thực tiễn tốt nhất về quản lý rủi ro thiên tai. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa – Trên toàn thế giới, phần lớn nạn nhân buôn người là phụ nữ và trẻ em gái với trên 70%.125
phương và cộng đồng, dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ, nhằm giúp các tỉnh chuẩn bị
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Các số liệu thống kê bổ sung về nạn buôn người ở Việt Nam:
– Một nghiên cứu được thực hiện bởi Coram International hợp tác với UNICEF và Viện Khoa
học Xã hội và Lao động (ILSSA) cho thấy khoảng 5,6% trẻ em ở Việt Nam có nhiều khả
năng có các trải nghiệm liên quan đến buôn bán trẻ em. Nghiên cứu cũng khẳng định
rằng trẻ em có nguy cơ bị buôn bán trên phạm vi toàn quốc – tuy nhiên ở một số khu vực
nhất định thì nguy cơ này cao hơn mức trung bình. Buôn bán trẻ em xuất hiện ở trong
nhiều ngành nghề khác nhau và các em gái/nữ thanh niên, các em trai/nam thanh niên
đều có nguy cơ như nhau.126
– Theo báo cáo mang tên “Precarious Journeys: Mapping Vulnerabilities of Victims of
Trafficking from Vietnam to Europe” (tạm dịch: “Hành trình bấp bênh: Lộ trình nguy nan
của nạn nhân buôn người từ Việt Nam sang Châu Âu”) được công bố vào tháng 3 năm
2019, trong khoảng thời gian một năm rưỡi, các nhà nghiên cứu đã điều tra vấn đề buôn
người từ Việt Nam sang Anh và các nước Châu Âu, cụ thể là Ba Lan, Cộng hòa Séc, Pháp
và Hà Lan. Số liệu mới nhất của National Referral Mechanism (Cơ Chế Chuyển Giao Quốc
Gia) - cơ quan nhận dạng và bảo vệ nạn nhân buôn người - cho thấy có hơn 3.100 người
lớn và trẻ em Việt Nam đã được xác định là nạn nhân của nạn buôn người.127
– Ước tính 9,6% trẻ em trong độ tuổi 5-17 tại Việt Nam là lao động trẻ em, theo Khảo sát
Quốc gia về Lao động Trẻ em đầu tiên. Cuộc khảo sát thực hiện vào năm 2012 này chỉ
ra rằng khoảng 1/3 số lao động trẻ em (tương đương gần 569.000 em) có thời gian làm
việc trung bình hơn 42 giờ/tuần. Thời gian lao động kéo dài đã ảnh hưởng đến việc tham
gia học tập của trẻ em bởi nhiều em trong số những trẻ này hiện tại không đi học.128
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Khủng hoảng kinh tế, nghèo đói và di cư là những nguyên nhân gốc rễ của nạn buôn người
và lao động cưỡng bức. Khi nghèo đói đi kèm với một hoặc một vài sự kiện không may như
hạn hán, mất việc hoặc một thành viên trong gia đình bị bệnh hay tử vong, những điều đó
sẽ gây áp lực đáng kể lên các gia đình, khiến trẻ em có nguy cơ bị bán và bóc lột tình dục
cao hơn. Trẻ em nghèo ở các nước nghèo hoặc ở những khu vực đang xảy ra xung đột vũ
trang và thiếu sự bảo vệ của pháp luật là những đối tượng dễ bị mua bán hoặc trở thành
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lao động trẻ em nhất. Cũng nhiều không kém là trường hợp một số phụ huynh không đủ
tiền nuôi con nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán con.129
Nhiều bằng chứng cũng cho thấy xã hội đang ngày càng dung túng cho sự xuất hiện của
nạn mại dâm trẻ em do sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành du lịch ở một số khu vực,
người ta xem đó là một cái giá không thể tránh khỏi và có thể chấp nhận được để trả cho
sự phát triển kinh tế.130
Trẻ em giúp việc nhà thường bị ngược đãi về mặt thể chất và tinh thần và cả quấy rối tình
dục. Hơn nữa, những trẻ phải lao động lệ thuộc càng có nguy cơ cao bị ngược đãi, xâm
hại, bỏ mặc và nhiều khi còn dẫn đến tử vong. Những trẻ như thế thường bị rối loạn tâm
lý và tinh thần và không học được nhiều kỹ năng xã hội hoặc kỹ năng sinh tồn. Trẻ em gái
thường bị bắt tham gia lao động trong chính nhà của mình.131
Khi thế giới đang ngày càng được số hóa, điều quan trọng cần lưu ý là vai trò của phương
tiện truyền thông xã hội và internet trong tệ nạn buôn bán người. Các phương thức giao
tiếp qua mạng giúp những kẻ buôn người kết nối với các nạn nhân tiềm năng thông qua
việc lợi dụng bạn bè của bạn bè họ và các hình thức truyền miệng nhằm xác nhận và nhắm
vào những thanh thiếu niên dễ bị tổn thương. Chính vì lý do này, điều cấp thiết cần làm
ngày nay là phải dạy trẻ em cách sử dụng Internet sao cho an toàn.132
ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
Mặc dù pháp luật nghiêm cấm lao động trẻ em, nhưng những thông tin trên cho thấy một
mình luật pháp là không đủ để bảo vệ trẻ em. Mỗi người trong chúng ta đều có vai trò trong
việc đảm bảo cho tất cả trẻ em có một tuổi thơ đúng nghĩa, và sau đây là những gì chúng
ta có thể làm:
– Xác định những trẻ có thể đang phải đi làm sau giờ học và tạo điều kiện để nói chuyện
riêng hoặc theo nhóm với cha mẹ các em đó nhằm cảm hóa và thuyết phục họ không
cho con đi làm.
– Cung cấp cho trẻ em những thông tin về nạn buôn người và nhấn mạnh những nguy cơ
bị lạm dụng khi các em xa nhà hoặc ra nước ngoài để kiếm sống, đồng thời cung cấp
những địa chỉ mà các em có thể tìm đến khi cần giúp đỡ.
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– Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em để các em có thể tự giúp chính mình và tránh trở
thành nạn nhân, ví dụ như xây dựng sự tự tin, học cách xác minh những lời mời chào
xuất khẩu lao động xem nó có an toàn hay không, cùng với những thông tin và kỹ năng
liên quan khác.
– Nói chuyện với trẻ về tầm quan trọng của việc hoàn thành việc học và khuyến khích các
em không bỏ học hoặc rời khỏi nhà sớm.
– Giáo dục cha mẹ và con cái về nạn buôn người cùng những ảnh hưởng xấu của nó, về
lợi ích của việc đi học và những tác hại khi trẻ bỏ học để bắt đầu đi làm sớm.
– Nói chuyện với cha mẹ về tính cấp thiết của việc giảm bạo hành gia đình (đối với trẻ em
và đối với cả các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là với người mẹ), vì đó là một
động lực khiến trẻ em bỏ nhà ra đi.
Dưới đây là một số chương trình đang được thực hiện để chống lại nạn buôn
người và lao động trẻ em:
– Trên phạm vi toàn cầu, Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Chống Ma Túy và Tội Phạm (United
Nations Office on Drugs and Crime) đã và đang xây dựng nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho
việc đưa ra các chiến lược quốc gia nhằm chống nạn buôn người, hoàn thiện hệ thống
pháp luật cũng như tạo ra những công cụ nhằm khuyến khích sự hợp tác xuyên biên giới.
– Ở Nepal, Tổ chức Thanh niên Nepal (Nepal Youth Foundation - NYF) đã phát động một
chiến dịch vào năm 2000 để chấm dứt Kamlari - một hệ thống lao động theo khế ước
trong đó những cô gái từ các gia đình nghèo khó bị bán làm gia nô. Từ khi phát động
chiến dịch, tổ chức này đã giải cứu hơn 12.000 cô gái và đưa họ trở về mái nhà của mình.
Chính phủ Nepal chính thức bãi bỏ hệ thống Kamlari vào năm 2013.133
– Đề xuất cho Việt Nam: Dựa vào luật chống buôn người 2012, xử lý nghiêm các trường
hợp buôn người ; giám sát chặt chẽ các công ty tuyển dụng lao động và thi hành các
điều lệ cấm thu phí quá cao; tăng cường đào tạo cho cán bộ chuyên trách, trong đó chú
trọng nhận diện và điều tra các vụ lao độn cưỡng bức và buôn người; triển khai các chính
sách hỗ trợ nạn nhân bị xâm hai như công nhân nhập cư, ổ mại dâm, lao động trẻ em,
và tập huấn các cán bộ chuyên trách về các quy trình này; đào tạo các viên chức lãnh
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sự về quyền công nhân và các tiêu chuẩn lao động quốc tế; hỗ trợ các tổ chức quốc tế
và các đơn vị liên quan về nghiên cứu và báo cáo các xu thế buôn người ở Việt Nam; cải
tiến việc thu thập dữ liệu và công bố dữ liệu ở cấp quốc gia; cải thiện việc hợp tác liên
ngành về chống buôn người để triển khai hiệu quả kế hoạch hành động của quốc gia;
thực hiện các chiến dịch chống buôn người và lao động trẻ em.134
Luật pháp Việt Nam liên quan đến nạn buôn người:
– Luật phòng, chống mua bán người năm 2011135
– Luật Trẻ em 2016136

VÔ GIA CƯ, CÁC KHU Ổ CHUỘT, VÀ TRẺ EM
LANG THANG CƠ NHỠ

Năm 2005, trên thế giới có ít nhất 100 triệu trẻ em lang thang cơ nhỡ.137 Hiện nay, con số
đó là 150 triệu.138 Khoảng 28 triệu trẻ em trên toàn cầu trở thành người vô gia cư do xung
đột vũ trang.139
– Rất khó để có được số liệu thống kê đáng tin cậy và cập nhật về trẻ em lang thang cơ
nhỡ ở Việt Nam. Năm 2006, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ước tính có 23.000 trẻ
em lang thang cơ nhỡ trên khắp Việt Nam.
– Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Quản lý và Phát triển bền vững năm 2013,
92,5% trẻ em lang thang cơ nhỡ ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bị lạm dụng tình dục ít
nhất một lần và 98,3% đã từng sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích ít nhất một
lần. Nghiên cứu cũng ước tính số trẻ em lang thang cơ nhỡ ở Việt Nam là vào khoảng
22.000.140
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Nguyên nhân căn bản là nghèo đói. Tuy nhiên chỉ nghèo không thôi thì không dẫn đến vấn
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nạn này. Những nguyên nhân chính đằng sau tình trạng số lượng trẻ em lang thang cơ nhỡ
ở Việt Nam ngày càng gia tăng gồm có: bạo hành gia đình, thất nghiệp và thiên tai.

– Khuyến khích học sinh và đồng nghiệp quyên góp quần áo, sách vở, bút màu và các đồ
dùng học tập khác cho những trẻ lang thang

Trẻ lang thang phải đối mặt với nhiều nguy cơ như bạo lực, bệnh tật, phạm pháp. Khá nhiều
trẻ lang thang thường tìm đến ma túy như một lối thoát cho những khổ đau thường ngày.
Nhiều trẻ bị bạn bè ép sử dụng ma túy, còn một số khác thì đi phân phối ma túy cho tội
phạm và những kẻ buôn bán ma túy và từ đó cũng đi vào con đường nghiện ngập. Xâm hại
tình dục cũng rất phổ biến và đặc biệt các bé gái rất dễ bị cưỡng ép hành nghề mại dâm.141
Người dân ở những khu ổ chuột và trẻ lang thang cơ nhỡ không được tiếp cận các dịch vụ
cơ bản như nước uống, vệ sinh, nơi ở, giáo dục, y tế và an ninh.

Để đối phó với vấn đề này, các tổ chức như Blue Dragon, một đối tác của Girl Rising tại Việt
Nam, đã thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Blue Dragon đã thành lập một đội chăm sóc
khủng hoảng riêng được dẫn dắt bởi một người từng là trẻ lang thang được Blue Dragon
cứu thoát vào năm 2003 khi mới 15 tuổi. Đội này làm việc theo cặp để tìm kiếm và tiếp cận
những trẻ em đường phố ở Hà Nội hàng đêm. Các thành viên của đội tạo dựng mối quan
hệ thân thiện với các em và từ đó khuyến khích các em tâm sự về tình trạng của mình. Blue
Dragon gặp và tiếp cận trung bình 110 trẻ em lang thang cơ nhỡ mới mỗi năm. Kể từ khi
thành lập các cơ sở lưu trú khẩn cấp vào năm 2016, tổ chức đã cung cấp chỗ ở cho hơn 150
trẻ em, với thời gian lưu trú từ vài ngày đến vài tuần.

Trẻ em lang thang cơ nhỡ thường mắc nhiều bệnh từ cảm mạo đến những bệnh đe dọa đến
tính mạng như HIV và viêm gan. Các em cũng thường xuyên gặp xung đột với giới cảnh
sát. Trẻ lang thang thường bị cảnh sát tùy tiện bắt rồi đánh đập hoặc giam giữ chỉ để làm
những việc tay chân như giặt đồng phục hay chùi toilet. Nhiều trẻ lang thang phải tham gia
vào các băng đảng để nhận được sự bảo vệ của chúng nhưng thay vào đó các em phải thực
hiện nhiều hoạt động phạm pháp khác nhau như trộm cắp, quấy rối và trong một số trường
hợp là cả giết người.142 Sự tiếp xúc thường xuyên với những yếu tố độc hại trên đường gây
ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhận thức, tình cảm và tri thức của trẻ.
ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
Ngoài việc nâng cao nhận thức về các chương trình phúc lợi và bảo vệ trẻ lang thang cơ
nhỡ, sau đây là một số điều bạn có thể làm để cải thiện tình trạng này:
– Nâng cao nhận thức của học sinh về các vấn đề mà trẻ em lang thang phải đối mặt nhằm
lay động và khuyến khích các em tìm ra nhiều phương thức mới để giúp đỡ trẻ lang
thang.
– Cùng với học sinh tổ chức các vở kịch đường phố, các buổi kể chuyện, thực hành thủ
công, nghệ thuật hoặc các cuộc thi sáng tác thơ cho trẻ em lang thang cơ nhỡ để tiếp
thêm sức mạnh cho các em và khuyến khích các em dám ước mơ.

Với sự yêu thương và săn sóc nói trên, Blue Dragon coi giáo dục và đào tạo là chìa khóa để
phá vỡ vòng lẩn quẩn của nghèo đói. Tổ chức chi trả toàn bộ chi phí giáo dục và đào tạo
cho trẻ để các em có thể đi học hoặc tham gia các khóa đào tạo nghề.94
Những ảnh hưởng của Blue Dragon:
– giải cứu trung bình 110 trẻ em khỏi cuộc sống lang thang và hỗ trợ các em về mặt tâm
lý xã hội
– giúp 85% trong số đó đoàn tụ với gia đình
– cung cấp chỗ ở khẩn cấp cho 60 trẻ lang thang143
Luật pháp Việt Nam liên quan đến bảo vệ trẻ em lang thang cơ nhỡ:
– Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em 2004144
– Luật Trẻ em 2016
– Bộ luật hình sự 2017
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SỨC KHỎE TÌNH DỤC VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vấn đề sức khỏe tình dục đòi hỏi một cách tiếp cận tích cực, an
toàn và tôn trọng đối với tình dục và mối quan hệ tình dục . Quy mô dân số thanh niên ngày
nay cùng với những quyết định mà họ đưa ra về sức khỏe cũng như quy mô gia đình của
mình sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế.146
Trên toàn cầu, trong số những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thì có 36% phải đối mặt với
các vấn đề về sức khỏe sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục bao gồm cả
HIV / AIDS. Trong khi đó, con số nói trên đối với nam giới là 12%.147
Tỉ lệ người mẹ tử vong khá cao ở một số khu vực trên thế giới phản ánh sự bất bình đẳng
trong khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế. 99% trường hợp người mẹ tử vong xảy ra ở các
nước đang phát triển.148
– Sự khác biệt về tổng tỷ suất sinh (TFR) giữa các vùng và dân tộc cho thấy sự biến động
khó lường của tỷ lệ sinh ở nước ta.149
– Tỷ suất chết mẹ (MMR) (trên 100.000 ca đẻ sống) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng từ
4,15 lên 8,28 vào năm 2012, nhưng sau đó giảm đáng kể xuống còn 2,45/100.000 vào
năm 2016, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của thành phố là dưới 10/100.000.
– Tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp đối với phụ nữ có thai và mang thai.

150

– Theo báo cáo của Sở Y Tế TPHCM năm 2016, những nguyên nhân bệnh hàng đầu ở trẻ
em dưới 5 tuổi tại các bệnh viện trong thành phố là nhiễm trùng, ký sinh trùng, các bệnh
trong thời kỳ tiền sản và bệnh đường tiêu hóa, viêm phổi, khối u, thiếu hụt, dị dạng bẩm
sinh, bất thường nhiễm sắc thể, chấn thương và ngộ độc. Các nguyên nhân hàng đầu
gây tử vong ở trẻ em dưới năm tuổi theo báo cáo từ cộng đồng là đuối nước, viêm phổi,
ung thư và tai nạn giao thông. Các bệnh truyền nhiễm đóng góp khá nhiều vào tỷ lệ bệnh
tật. Nhiều nguyên nhân gây bệnh và tử vong có thể phòng ngừa được, chẳng hạn như
các bệnh truyền nhiễm hay nhiễm ký sinh trùng hay các bệnh trong giai đoạn chu sinh.
– Tỷ lệ sinh ở nông thôn thường cao hơn thành thị.151

130

ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Hầu hết những người trẻ tuổi bắt đầu phát triển ham muốn tình dục vào độ tuổi thanh thiếu
niên. Những nhóm có nguy cơ cao có nhiều khả năng tham gia hoạt động quan hệ tình dục
không an toàn với nhiều người vì thiếu sự hướng dẫn cũng như thông tin hữu ích. Thanh
niên thất nghiệp, thiếu việc làm, thất học, ngụ cư rày đây mai đó, thanh thiếu niên hành
nghề mại dâm, người nghiện chích ma túy và trẻ em lang thang cơ nhỡ là những đối tượng
dễ bị mắc bệnh nhất, vì họ phải đối mặt với những hành vi có nguy cơ cao trong cuộc sống
hàng ngày. Họ cũng có ít cơ hội tiếp cận với những thông tin liên quan đến nguy cơ lây
nhiễm HIV và các bệnh khác cũng như những biện pháp phòng bệnh. Những thanh niên
trên có thể phải liên tục đối mặt với nguy cơ nhiễm HIV thông qua những tiếp xúc tình dục
do bị ép buộc hoặc những nguy cơ khác.152
Do thiếu khả năng tiếp cận thông tin và thậm chí cả khả năng kiểm soát đời sống tình dục
của mình, phụ nữ trẻ dễ bị nhiễm HIV và các bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục hơn là
nam giới. Hơn nữa, kết hôn sớm cũng đem đến nhiều rủi ro cho những người trẻ tuổi. Dữ
liệu cho thấy năm 2014 cứ 10 phụ nữ ở độ tuổi từ 20-24 tại Việt Nam lại có 1 người kết hôn
hoặc chung sống như vợ chồng trước tuổi 18 và trong 100 người thì có 1 người trước tuổi
15.153
Mang thai sớm và không có kế hoạch ở tuổi vị thành niên khiến cả mẹ và con đều có nguy
cơ đối mặt với những hệ quả xấu như trẻ nhẹ cân, tử vong sớm và dị tật bẩm sinh. Những
bệnh này thường không được tiết lộ và không được điều trị do sự kỳ thị của xã hội, do đó
sẽ dẫn đến các biến chứng như vô sinh, viêm vùng chậu và ung thư. Khoảng 16 triệu thanh
thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi mang thai mỗi năm, chiếm 11% tổng số ca sinh trên toàn thế
giới. Các biến chứng khi mang thai và sinh nở là nguyên nhân gây tử vong nhiều thứ hai
đối với những cô gái từ 15 đến 19 tuổi. Nguy cơ trẻ bị chết lưu, chết sớm hoặc phát triển
những bệnh cấp tính hay mãn tính ở các bà mẹ tuổi teen cao hơn đến 50%. Các cô gái trẻ
mang thai có nguy cơ bị rút ngắn cơ hội học hành, và từ đó triển vọng tương lai cũng bị
hạn chế. Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ sinh trên 1000 thanh thiếu niên 15 – 19 tuổi ở Việt
Nam có nhiều biến động trong khoảng thời gian từ 1980 đến 2013: tăng dần từ 20/1000
đến 34 trong khoảng thời gian từ 1980 đến 1992, sau đó giảm xuống còn 28 vào năm 2002.
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Tỷ lệ trên tăng trở lại lên 32 vào năm 2007 và giảm nhẹ xuống 30 vào năm 2011 và 29 vào
năm 2013. Các tỷ lệ này thấp hơn so với các nước láng giềng trong khu vực như Indonesia,
Malaysia, Campuchia và Thái Lan, nhưng cao hơn mức trung bình ở châu Á (ngoại trừ Trung
Quốc). Khoảng 20% trong số 300.000 ca phá thai được thực hiện hàng năm tại Việt Nam
đến từ thanh thiếu niên.154 155
ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
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Đây có phải là vấn đề nghiêm trọng?
Người nhiễm AIDS chủ yếu ở lứa tuổi lao động, nên khi nhiều người nhiễm AIDS và tử vong
sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc kinh tế xã hội của từng gia đình, cộng đồng và
quốc gia. Ngoài ra, AIDS hiện không có thuốc chữa và HIV lại lây truyền chủ yếu qua quan
hệ tình dục. Và vì quan hệ tình dục về cơ bản là một lĩnh vực khá riêng tư nhạy cảm, nên
những vấn đề này lại càng trở nên khó giải quyết và bị bỏ mặc.

Một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh sinh sản và tình
dục là nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về sự phổ biến cũng như cách phòng ngừa
các bệnh lây lan qua đường tình dục. Đưa các buổi chuyên đề về sức khỏe vào chương trình
giảng dạy của giáo viên và khuyến khích học sinh chia sẻ thông tin đến gia đình và cộng
đồng của mình. Dưới đây là ví dụ về một số nội dung mà giáo viên có thể đưa vào các buổi
học:

Dùng kim tiêm có thể bị nhiễm HIV hay không?

HIV là gì?

Trường hợp hàng ngày phải tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh thì sao?

HIV (Virus gây suy giảm hệ miễn dịch ở người) là loại virus gây ra bệnh AIDS. Virus này
lây truyền ở người qua quan hệ tình dục và qua đường máu như sử dụng chung kim tiêm.
Ngoài ra, phụ nữ mang thai bị nhiễm bệnh có thể truyền HIV cho thai nhi trong lúc mang
thai hoặc giai đoạn sinh nở, cũng như thông qua việc cho con bú. Hầu hết những người này
bị AIDS do nhiễm HIV.
AIDS là gì?
AIDS là tên viết tắt của Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Một người nhiễm HIV được
chẩn đoán là mắc AIDS sau khi phát triển một trong những bệnh lý là dấu hiệu của AIDS,
bao gồm cả bệnh lao và một số loại bệnh ung thư. Một người dương tính với HIV không
mắc các bệnh hiểm nghèo cũng có thể được chẩn đoán là mắc AIDS dựa trên xét nghiệm
máu. Kết quả xét nghiệm dương tính với HIV không có nghĩa là người đó bị AIDS. Các bác
sĩ chẩn đoán AIDS phải sử dụng một số tiêu chí lâm sàng nhất định.

Có, nếu thiết bị tiêm bị nhiễm máu có chứa HIV. Nếu bạn cần phải tiêm chích thì phải bảo
đảm rằng kim và ống tiêm được lấy ra ngay từ túi vô trùng hoặc đã được khử trùng đúng
cách. Kim và ống tiêm phải được làm sạch và sau đó đun sôi trong 20 phút mới có thể tái
sử dụng. Cuối cùng, dù tiêm bất kỳ loại thuốc nào thì cũng đừng bao giờ sử dụng chung
thiết bị tiêm với người khác.
Không có nguy cơ nào cả. Ví dụ, những hành vi như uống chung ly tách, sử dụng chung
nhà tắm, toilet hoặc tiếp xúc với bụi bẩn hay mồ hôi của người nhiễm bệnh đều không làm
bạn có nguy cơ bị lây nhiễm.
Việt Nam đang làm những gì để tăng cường tiếp cận với chăm sóc điều trị HIV/
AIDS?
Nhiều phụ nữ ở Việt Nam vẫn đang mắc các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh về
đường sinh sản và HIV / AIDS. Khoảng 32% lao động nữ di cư tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành
phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cho biết bị nhiễm trùng đường sinh sản. Những yếu tố liên
quan đến vấn đề này là trình độ học vấn thấp, tình trạng kinh tế và số lượng dân di cư. Bộ
Y tế đã công bố kế hoạch bảo hiểm y tế quốc gia, trong đó đưa ra mục tiêu quốc gia là đạt
80% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2020 (so với tỷ lệ hiện nay là dưới 60%).156
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SỨC KHỎE KINH NGUYỆT
Người ta ước tính rằng một cô gái ngày nay bị mất trung bình mỗi năm hai tuần rưỡi thời
gian đi học vì lý do kinh nguyệt.157 Việc không có các biện pháp giữ gìn vệ sinh kinh nguyệt
sẽ đem đến những cái giá khá đắt. Khi vấn đề vệ sinh kinh nguyệt không được bảo đảm,
các cô gái có nguy cơ bỏ học cao hơn, và xa hơn là họ không thể tham gia vào lực lượng
lao động trong tương lai.
– Ở Nam Á, cứ 3 trẻ em gái thì có 1 em không biết gì về kinh nguyệt trước khi có kinh.
– Phụ nữ và trẻ em gái ở Châu Á và Thái Bình Dương, cũng như các nơi khác trên thế giới,
phải trải qua nhiều thách thức trong việc quản lý kinh nguyệt hiệu quả và vệ sinh.
– Vào năm 2019, dân số nữ ở Việt Nam là 48.3 triệu, chiếm 50% dân số.
– Ở nông thôn Việt Nam, 30% gia đình không được tiếp cận với các thiết bị vệ sinh đáp
ứng các tiêu chuẩn vệ sinh cơ bản. Việc thiếu vệ sinh ảnh hưởng đặc biệt đến phụ nữ và
trẻ em gái – đây là những thành phần phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe cũng
như an toàn.158 159
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Các chuẩn mực xã hội về giới tính liên quan đến kinh nguyệt thường được duy trì bởi các
thành viên trong cộng đồng và những người có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của
các cô gái, đặc biệt là mẹ của họ. Điều này thường có ảnh hưởng sâu rộng đến quá trình
trưởng thành của họ. Sự kỳ thị của xã hội đối với vấn đề kinh nguyệt tạo ra rào cản, không
chỉ đối với giáo dục, mà còn đối với việc hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề. Trong một số
xã hội, kinh nguyệt được coi là ô uế hoặc chuyện xấu hổ, nên các cô gái ngại nói về vấn đề
vệ sinh kinh nguyệt dù là ở nơi công cộng hay nơi riêng tư. Điều này cũng có nghĩa là trường
học không phải một môi trường thuận tiện cho các bạn gái nói về vấn đề vệ sinh của mình.
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Ngoài ra, nhiều phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt lại không có điều kiện để mua băng vệ
sinh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản của họ và cũng khiến họ cực kỳ
dễ bị nhiễm trùng đường sinh sản. Ngoài việc thiếu thiết bị quản lý vệ sinh kinh nguyệt, các
bạn nữ còn bị thiếu thông tin về kinh nguyệt và dậy thì, hoặc những gì họ biết lại liên quan
đến những tin đồn hay quan niệm cổ hủ của văn hóa địa phương, khiến họ càng thêm lạc
lõng và lo lắng.153
ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
Là một giáo viên, bạn có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề này
và từ đó đảm bảo rằng không có cô gái nào phải nghỉ học chỉ vì vấn đề kinh nguyệt. Dưới
đây là một số bước bạn có thể thực hiện ngay tại trường học của mình:
– Lên án những thái độ và nhận thức tiêu cực, những tin đồn hay điều kiêng kỵ liên quan
đến tuổi dậy thì và kinh nguyệt.
– Chia sẻ thông tin về các thói quen vệ sinh kinh nguyệt tốt, đặc biệt là với các bạn gái
trước tuổi vị thành niên.
– Nêu lên những trở ngại về nguồn nước và hệ thống vệ sinh, việc bảo đảm sạch sẽ và
riêng tư ngay tại trường của bạn và đảm bảo có sẵn các biện pháp an toàn để xử lý các
rác thải vệ sinh.
Chương trình WASH in Schools do chính phủ Việt Nam và UNICEF hợp tác đã được triển khai
lần đầu tiên ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và hiện đang được mở rộng ra phía bắc
của tỉnh Điện Biên, nơi ước tính có tới 70% dân số không được tiếp cận với các thiết bị vệ
sinh. Tính đến năm 2020, chương trình đã tiếp cận được 35.000 trẻ tại 60 trường tại Việt
Nam. Chương trình này tập trung vào các trường mầm non và cơ sở y tế để tiếp cận hỗ trợ
những trẻ em dễ bị tổn thương và có điều kiện khó khăn thông qua việc cải thiện điều kiện
vệ sinh cũng như tuyên truyền về vệ sinh trong cộng đồng.160 161

EXPLORE MORE TOOLKIT ANNEX: TÓM LƯỢC CÁC VẤN ĐỀ

MỐI QUAN HỆ GIỮA THANH NIÊN, GIA ĐÌNH
VÀ CỘNG ĐỒNG

Sự động viên và ủng hộ nhiệt tình từ gia đình và cộng đồng có thể đem lại những điều tuyệt
vời đối với các bạn trẻ! Những thanh niên lớn lên trong một môi trường tích cực hỗ trợ thì
bất kể đời sống vật chất như thế nào họ đều có nhiều khả năng phát triển hơn. Trẻ em học
hỏi và lắng nghe cha mẹ và người chăm sóc mình, đây là những tấm gương cho trẻ và là
mấu chốt giúp trẻ phát triển hệ thống giá trị và tư tưởng. Chúng ta cũng cần phải nhận ra
rằng gia đình không nhất thiết phải là những người có quan hệ huyết thống với nhau và mỗi
gia đình có cấu trúc và nếp sống khác nhau.
Giới trẻ ngày nay phải đối mặt với một thế giới thay đổi nhanh đến chóng mặt. Hiện nay nhu
cầu cần phải học cao hơn hoặc tập trung vào các kỹ năng đang ngày một tăng, công nghệ
thì phát triển nhanh chóng và đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày
của chúng ta và rất nhiều người trên toàn cầu đang bị sa thải mỗi ngày. Cách thức thanh
niên ngày nay đối mặt với những thách thức này sẽ là yếu tố quyết định viễn cảnh tương lai
của các thế hệ sau này. Do đó, một cộng đồng cam kết phá bỏ những chuẩn mực và định
kiến xã hội sẽ tạo nên sự khác biệt to lớn trong việc đem lại sức mạnh cho thanh niên và
giúp họ chuẩn bị tốt cho tương lai.
– Ngày nay, hơn một phần tư dân số thế giới là từ 14 tuổi trở xuống và số người trong độ
tuổi từ 15 đến 24 là nhóm lớn nhất từ trước đến nay bước vào giai đoạn chuyển sang
tuổi trưởng thành.162
– 85% công việc vào năm 2030 vẫn chưa xuất hiện.163
– Sự tham gia của cha mẹ luôn giúp cải thiện việc học của con em bất kể trẻ đang học mầm
non hay trung học, gia đình có điều kiện kinh tế hay không, cha mẹ tốt nghiệp trung học
hay đại học.164
– Những quan niệm sai lầm và chuẩn mực văn hóa lâu đời có thể cản trở phụ nữ phát huy
tiềm năng của mình và đem lại nhiều bất bình đẳng hơn nữa trong xã hội.
– Năm 2012 chứng kiến 3.600 vụ tấn công học đường bao gồm bạo lực đối với học sinh và
giáo viên, đánh bom trường học và đưa trẻ vào lực lượng quân đội.
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ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Khi phụ huynh và người chăm sóc, trường học và cộng đồng cùng hợp tác để hỗ trợ trẻ
em, có nhiều khả năng trẻ sẽ học tập tốt hơn, đi học đều đặn hơn, tốt nghiệp và đạt trình
độ học vấn cao hơn, có kỹ năng xã hội và hành vi tốt hơn và có lòng tự trọng cao hơn.165
Một gia đình luôn ủng hộ và khuyến khích con cái họ tham gia vào các chương trình dành
cho thanh thiếu niên hoặc các dự án phát triển thanh thiếu niên sẽ đem lại những tác động
tích cực đến cuộc sống của trẻ. Khi những người trẻ lập kế hoạch cho tương lai của mình,
điều quan trọng là họ cần phải biết rằng họ có quyền chọn lựa nghề nghiệp và những nghề
mà họ có thể chọn phong phú hơn những gì họ có thể tưởng tượng rất nhiều.
Mặc dù sự hỗ trợ từ gia đình và những hình mẫu từ gia đình và xã hội đem lại nhiều lợi ích
trông thấy, nhưng thực tế thì ảnh hưởng của gia đình và văn hóa ngược lại cũng có thể trở
thành yếu tố ngăn cản thanh niên tiếp cận với một số cơ hội nhất định, khiến họ không hiểu
được quyền của mình cũng như không phát huy được hết tiềm năng của bản thân. Ví dụ,
những quan niệm truyền thống về giá trị và vai trò của người phụ nữ có những tác động
rất lớn. Những ảnh hưởng của văn hóa sẽ định hình tư duy, niềm tin, sự phán xét cũng
như độ bao dung của chúng ta. Khi người ta cho rằng con gái sẽ sớm kết hôn thì người ta
sẽ không thấy có nhiều lý do cần phải cho con gái học hành nhiều. Tuy nhiên, khi một nền
văn hóa hoặc cộng đồng coi phụ nữ như những cá nhân độc lập và là những thành viên có
đóng góp cho cộng đồng thì việc đầu tư giáo dục cho phụ nữ sẽ trở nên có giá trị. Do đó,
nếu một cô gái trẻ nhìn thấy các thành viên trong gia đình mình cố gắng phá vỡ các chuẩn
mực giới tính thì điều đó sẽ có tác động rất lớn đến cuộc sống của họ.
Tương tự, những người trẻ tuổi ngày nay rất khác. Trẻ em ngày nay lớn lên trong một thế
giới mà công nghệ hiện diện trong cuộc sống nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây. Việc
internet đang ngày càng trở nên phổ cập có thể giúp thu hẹp khoảng cách về kiến thức,
đặc biệt là trong các lĩnh vực như sức khỏe và tài chính. Sau hơn 20 năm hòa mạng internet
với hơn 60 triệu người dùng, Việt Nam hiện đứng thứ 18 trên thế giới về tỷ lệ người dùng
internet và là một trong 10 quốc gia có số lượng người dùng Facebook và YouTube nhiều
nhất thế giới. Các gia đình có thể hợp tác để hỗ trợ cho vấn đề an ninh trên mạng cũng như
cải thiện tương tác xã hội. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực do các phương tiện truyền
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thông xã hội gây ra có thể dẫn đến những hậu quả trực tiếp, tức thời và cả lâu dài làm xói
mòn dần các giá trị văn hóa và đạo đức.166 Tuy nhiên, với sự bất bình đẳng vẫn còn hiện
hữu, nhiều thanh niên vẫn không thể tiếp cận được những lợi ích to lớn của các nguồn tài
nguyên như Internet hay thư viện.
ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
Vấn đề quan trọng không phải chỉ là giáo dục các chàng trai cô gái không thôi, mà còn phải
giáo dục tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình và cộng đồng về những lợi ích
mà họ sẽ có được khi những người trẻ tuổi nhận được sự giáo dục và nhiều cơ hội. Hỗ trợ
không chỉ có nghĩa là cho các em một ngôi trường; mà đôi khi chính là giúp các gia đình giải
quyết những thách thức mà họ gặp phải khiến trẻ phải bỏ học, bỏ lỡ cơ hội lập kế hoạch
cho tương lai mình hoặc cảm thấy bị áp lực bởi những hành vi lệch lạc hoặc phạm pháp.
Mặc dù thanh niên cần tham gia giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng đến họ, nhưng họ
không thể đối mặt với những thách thức đó một mình được.
Một số cơ hội giúp giới trẻ Việt Nam chuẩn bị tốt hơn cho tương lai mình:163
– Quyết định do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã xác định sẽ bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của gia đình, nhà
trường, xã hội và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh
niên giai đoạn 2011-2020.167
– Đề án quốc gia “Đào tạo cán bộ y tế theo chế độ cử tuyển cho thanh niên các dân tộc
thiểu số, thanh niên miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó
khăn” do Bộ Y tế tổ chức từ năm 2012
– Đề án quốc gia “Phát triển đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng sống, kiến thức về sức khỏe
sinh sản, về gia đình cho thanh niên” do Bộ Nội vụ tổ chức từ năm 2013
– Đề án “Tăng 20% giờ phát sóng và mở rộng vùng phủ sóng truyền hình cho thanh niên
về thông tin định hướng và kỹ năng sống” được tổ chức bởi Đài truyền hình Việt Nam từ
năm 2013
– Đề án quốc gia “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sinh
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viên” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ năm 2013
– Đề án quốc gia “Xây dựng bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của thanh niên Việt Nam trong
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do Bộ Nội vụ tổ chức từ năm 2015
Luật pháp Việt Nam liên quan đến thanh niên:
– Luật Thanh niên năm 2005 chỉ ra quyền và trách nhiệm của thanh niên, cũng như trách
nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên.168
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