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Cảm tạ

MMN xin cảm ơn các bạn sau đây đã đóng góp vào việc hoàn thành bản kế hoạch bài học này:
*Nhóm biên soạn: Pachara Sungden, Daotong Kamai, Reiko Harima, Omsin Boonlert,
*Các tình nguyện viên: Alix Dunleavy, Veronika Dvorakova, Sayamon Srisompech,Tracy Swemmer,
Noriko Morita, Mary Slattery, Charlotte Gautier
*Tất cả các thầy cô giáo, nhân viên và học sinh của các trường Wat Suan Dok and Wat Chen Kian, là
những người đã hợp tác với dự án này.
*Các thành viên nhóm biên dịch: Wai Hnin Po (dịch sang tiếng Miến Điện); Sopheap Soung (dịch
sang tiếng Khmer); Maliphone Douangphachanh (dịch sang tiếng Lào); Noriko Morita (dịch sang
tiếng Nhật); Pachara Sungden và Omsin Boonlert (dịch sang tiếng Thái); Huznh Thị Ngọc Tuyết (dịch
sang tiếng Việt)
*Thiết kế trang bìa: Wichai Leesawatwong

Cuối cùng, từ đáy lòng mình chúng tôi trân trọng cảm ơn Quỹ Toyota, mà nếu không có sự hỗ trợ
của Quỹ ấn phẩm này không thể hoàn thành.
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Cơ sở
Nhằm đáp ứng mục tiêu của ASEAN về “Gia tăng kết nối xã hội của khu vực” và hoạt động hướng
tới hội nhập xã hội và kinh tế, các nước thuộc Tiểu vùng Sông Mê-Kông đã và đang cùng nhau hợp
tác làm việc để phản ánh khái niệm này vào lớp học. Các em học sinh của các trường tiểu học giờ
được học về các đất nước khác trong khu vực ASEAN và một số trường cũng đang dạy cho các em
học sinh của mình ngôn ngữ của các nước ASEAN khác.
Mạng lưới di cư Tiểu vùng sông Mê-Kông (Mekong Migration Network- MMN), cùng với Quỹ của
người di cư từ láng giềng sông Mê-Kông (Foundation for Migrants from Mekong Neighbouhood) và
các thành viên đối tác, đã và đang làm việc cho các dự án để phát triển khái niệm sống chung với
nhau và làm cách nào để thúc đẩy sự gắn kết xã hội trong khu vực. Vào tháng 2/2013, MMN đã tổ
chức Hội nghị chuyên đề về Di cư Tiểu vùng Sông Mê-Kông là ‘Những người di cư từ láng giềng Tiểu
vùng Sông Mê-Kông chung sống cùng nhau’ tại thủ đô Băng Cốc, Thái Lan. Các thành viên của hội
nghị này đã phát triển một tập hợp toàn diện các khuyến nghị, bao gồm các khuyến nghị khuyến
khích sự phát triển các tài liệu giáo dục về đa văn hóa và thành lập một bộ giáo án bài học giáo dục
về đa văn hóa để thúc đẩy nhận thức rộng lớn hơn là bằng cách như thế nào di cư và sự di động của
người dân trong tiểu vùng Mê- Kông làm phong phú thêm cách sống và lối sống.
Tiếp theo, vào tháng 12/2013, MMN bắt đầu triển khai dự án “Theo sự đa dạng” để phát triển một
bộ các nguồn tư liệu giáo dục, bao gồm:
A) một cuốn sách minh họa cho trẻ em từ 6 đến 7 tuổi về cùng nhau chung sống với các nền văn
hóa và các quốc tịch khác, và B) một bộ các kế hoạch bài học và các nguồn tài nguyên về lịch sử di
cư trong Tiểu vùng Sông Mê-Kông.
Để phát triển các kế hoạch bài học về lịch sử của di cư, MMN khởi động đầu tiên một nghiên cứu tại
bàn để tìm hiểu các kế hoạch bài học hiện có hoặc các chương trình giảng dạy về lịch sử di cư ở các
khu vực khác và khái niệm hóa bằng cách nào kế hoạch bài học về lịch sử di cư trong Tiểu vùng sông
Mê-Kông có thể là như thế này, như thế khác. Để việc xây dựng kế hoạch bài học phù hợp với bối
cảnh các trường học địa phương, nhóm biên soạn xúc tiến các cuộc họp đầu tiên với các giáo viên
của các trường hợp tác với dự án để tìm hiểu các mong đợi của nhà trường về các bài học, và giới
thiệu khái niệm do MMN đề xuất cho các bài học và thảo luận về các phương pháp có thể áp dụng
và phân bổ thời gian cho từng bài học. Căn cứ vào các cuộc thảo luận, nhóm biên soạn của MMN
chuẩn bị bản thảo ban đầu của kế hoạch bài học và thực hiện các lớp học thí điểm tại hai trường
tiểu học ở Chiang Mai. Các kế hoạch bài học sau đó đã được sửa đổi và điều chỉnh để phản ánh
được phản ứng và sự đáp ứng của trẻ em và giáo viên trong các lớp thí điểm này.
Để đảm bảo tính nhạy cảm văn hóa và khả năng thích ứng của kế hoạch bài học ở các nước khác,
MMN cũng tìm kiếm các đóng góp của các đối tác từ các nước khác nhau.
Trong khi kế hoạch bài giảng được chuẩn bị với một giả định rằng sẽ có bốn (4) bài học, mỗi trường
học có thể cần phải điều chỉnh phân bổ thời gian và phương pháp để phản ánh nhu cầu của họ bao
gồm cả giới hạn thời gian và số lượng trẻ em trong mỗi lớp. Trong trường hợp có thể, MMN khuyến
khích các trường học phân bổ thời gian rộng rãi hơn để cho phép các em học sinh có cuộc thảo luận
cởi mở và có thể suy nghĩ về những gì các em đã học được trong các lớp học.
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Chúng tôi hy vọng rằng các giáo viên và các em học sinh sẽ thấy thú vị, hưng phấn với những bài
học về lịch sử di cư, và họ sẽ cảm thấy phấn khích và được khuyến khích để tiếp tục khám phá chủ
đề này trong các lớp học và hơn thế nữa.
Tổng quan
Bộ Kế hoạch bài học này bao gồm 4 bài học. Mỗi bài học đòi hỏi phải có một tiết học để gói gọn
được một chủ đề. Các chủ đề bao gồm các điểm sau: 1) dạng thức, biểu hiện của di cư, 2) di cư ở
mức độ cá nhân và cộng đồng, 3) lịch sử di cư trong Tiểu vùng Sông Mê-Kông (GMS), và 4) lịch sử
toàn cầu của di cư.
Các bài học được chuẩn bị để người học dần dần phát triển từng bước sự hiểu biết của mình rằng di
cư là một phần tự nhiên của sự tiến bộ của con người và đang góp phần vào lối sống hiện nay.
Mục tiêu
Dự án nhằm mục đích giúp các trẻ em tham gia nhận biết di cư là một tiến trình tự nhiên của con
người qua lịch sử toàn cầu và khu vực của di cư. Khi kết thúc bài học, học sinh được kz vọng làm
quen với sự di chuyển của người dân và đón chào lối sống được ảnh hưởng bởi sự đa dạng văn hóa.
Thời gian
Toàn bộ bài học yêu cầu có ít nhất là 4 buổi lên lớp. Mỗi bài học dài một tiết học.
Nhóm đối tượng mục tiêu
Trẻ em trong độ tuổi 10-11 tuổi hoặc học sinh thuộc lớp 4 hoặc lớp 5 của các trường tiểu học.
Phương pháp
Học theo cách tương tác.
Học cụ
Máy chiếu (projector) cho bài thuyết trình bằng PowerPoint. Các công cụ khác thì theo quy định
trong mỗi bài học.
Các điểm ghi chú cho Giáo viên/Điều phối viên
Vì các kế hoạch của bài học này nhằm mục đích giúp người học trở nên quen thuộc với di cư được
xem như một hiện tượng tự nhiên, điều quan trọng là giáo viên nên tránh việc duy trì một số định
kiến, các hình ảnh có trước nhất định nào đó. Các từ ngữ dùng để chỉ những người di cư có thể có
một tác động đáng kể, tích cực hay tiêu cực, về cách người học cảm nhận, quan niệm thế nào về di
cư và người di cư. Để thúc đẩy tính trung lập, và thái độ đúng đắn đối với di cư và người di cư trong
cộng đồng của các em, đề nghị giáo viên tuân thủ các hướng dẫn sau đây.
Danh mục ‘Các Điểm nên tránh'
Việc sử dụng các từ sau đây cần nên tránh:
1. Người di cư bất hợp pháp/Di cư bất hợp pháp
-> Nên cân nhắc và sử dụng từ: Người di cư không có giấy tờ/Di cư không bình thường
2. Thuyền nhân
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-> Nên cân nhắc và sử dụng: những người tị nạn/người di cư không có giấy tờ/Di cư không bình
thường
3. Người xa lạ/người nước ngoài
-> Nên cân nhắc và sử dụng từ: người di cư/lao động di cư
4. Lao động không tay nghề/có tay nghề
-> Nên cân nhắc và sử dụng từ: Lao động thuộc khu vực không chính thức/Công việc không chính
thức
5. Các làn sóng ồ ạt của người di cư
-> Nên cân nhắc và sử dụng từ: sự di chuyển của người di cư
6. Người nhập cư đổ xô đến...:
-> Nên cân nhắc và sử dụng từ: người di cư di chuyển đến...
7. Bị lôi cuốn vào (như trong "bị lừa vào động mại dâm")
-> Nên cân nhắc và sử dụng từ: được tuyển dụng không trung thực/được tuyển dụng thông qua
việc sử dụng sự lừa gạt
8. Nô lệ
-> Nên cân nhắc và sử dụng từ: làm việc trong điều kiện lao động bị bóc lột/một lao động/các lao
động phải chịu đựng gian khổ.
Để hiểu được lý do vì sao việc sử dụng các từ ngữ trên nên tránh, xin vui lòng tham khảo: MMN,
“Các từ ngữ nên tránh sử dụng”, http://www.mekongmigration.org/vocab/terms_to_avoid.html
Để hiểu rõ hơn về các thuật ngữ chung được sử dụng khi thảo luận về di cư, xin vui lòng xem các ấn
phẩm của Mạng lưới di cư Tiểu vùng sông Mê-Kông có tiêu đề "Nói về di cư: Từ vựng về Di cư" hoặc
truy cập trực tuyến tại:
http://www.mekongmigration.org/vocab/
Định kiến
Điều quan trọng đối với các giáo viên là phải thừa nhận rằng cách thức mà lịch sử và/hoặc di cư
được dạy và nói chuyện chắc chắn không tránh được việc phản ánh quan điểm cá nhân, một số
trong đó có thể tăng lên thành các lệch lạc, thành kiến và định kiến, trong đó có cả của các giáo
viên. Giữ điều này trong tâm trí, giáo viên nên cố gắng để đảm bảo rằng họ ở trong mức trung tính
và các cuộc thảo luận trong lớp học được thực hiện với sự nhấn mạnh trên sự tôn trọng lẫn nhau và
sự nhạy cảm. Trong trường hợp có nguy cơ của định kiến, ví dụ, khi các em cho nhận xét của các em
về đặc điểm của người dân đến từ một địa điểm cụ thể nào đó, giáo viên sẽ cần phải giải quyết vấn
đề này. Các phương pháp giải quyết điều này có thể như sau:
1. Thảo luận với các em học sinh người ta thường sử dụng như thế nào việc dán nhãn để mô tả
người khác và làm thế nào các nhãn này có thể được dùng, dựa trên các đặc điểm như quần áo,
ngoại hình, cách một người nói chuyện, hoặc các nhóm mà người đó thuộc về. Giải thích rằng việc
phân loại đồ vật hoặc con người là một khuynh hướng tự nhiên của con người; tuy nhiên, người ta
thường đưa ra các giả định về những nhóm người mà thậm chí họ còn không biết.
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2. Yêu cầu người học cho ví dụ, ví dụ "những gã buồn cười, những người gây phiền toái", "những
người thợ thô cứng", v.v. Ghi lại trên bảng.
3. Yêu cầu người học dành ra ít phút để nhìn vào các tính từ mà các học viên đã chia sẻ. Sử dụng các
câu hỏi sau đây để hướng dẫn cuộc thảo luận về những gì họ ghi lại:
• Phải chăng các giả định được áp dụng đối với tất cả mọi người trong một nhóm?
• Có phải đa số mọi người giữ các giả định tương tự về một nhóm? Tại sao có và tại sao không?
• Phải chăng các giả định nói cho chúng ta biết bất cứ điều gì rõ ràng về một cá nhân bị xếp loại?
• Các giả định ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của bạn đối với người khác?
4. Bây giờ yêu cầu học sinh giúp định nghĩa chữ "định kiến”. Giải thích rằng khi chúng ta nêu ra giả
định về cả một nhóm người, những giả định này được gọi là định kiến. Khi các giả định và định kiến
ảnh hưởng đến thái độ của chúng ta, chúng ta có thể thấy rằng việc đưa ra những đánh giá công
bằng về một ai đó hoặc một cái gì đó quả là khó khăn. Ảnh hưởng này đối với phán đoán được gọi
là "lệch lạc".
5. Hãy nhìn vào các tính từ được ghi nhận và giữ lớp thảo luận xung quanh các câu hỏi sau: có phải
các tính từ này mô tả các định kiến? Chúng có thể trở thành không công bằng hoặc gây tổn thương
như thế nào?1
Cần chọn thời gian tốt nhất để thảo luận các nội dung, khía cạnh của định kiến, tuy nhiên, có thể
phụ thuộc vào các đặc tính của người học trong một lớp học. Ví dụ, các em học sinh đã đưa ra nhận
xét có tính định kiến có thể cảm thấy nản chí trong việc tiếp tục tham gia vào các lớp học nếu các ý
kiến của họ bị đánh giá là định kiến ngay sau khi họ vừa đưa ra ý kiến. Trong trường hợp này, giáo
viên có thể thảo luận về định kiến trong bài học tiếp theo hoặc thậm chí bên ngoài bài học về lịch sử
di cư.
Đề nghị thêm:
Ngoài việc luôn ghi nhớ về các từ ngữ nên tránh sử dụng và các định kiến, giáo viên cũng có thể
đóng vai trò trong việc loại bỏ hình ảnh tiêu cực của những người di cư được tạo ra bởi phương
tiện truyền thông đại chúng bằng cách làm theo những lời khuyên dưới đây:
o Tránh hình ảnh, văn bản, nguồn tài liệu, truyền thông đa phương tiện với những hình ảnh tiêu cực
của người di cư
Ví dụ người di cư như là những người nghèo, dơ bẩn, tuyệt vọng, bất hợp pháp
o Tránh những câu chuyện ly kz, hấp dẫn, giật gân
o Đảm bảo các dữ liệu có tính chính xác, cập nhật và đáng tin cậy
o Đảm bảo dùng đúng thuật ngữ
o Bao gồm nhận thức, ý kiến và kinh nghiệm của chính người di cư.
1

Trích từ “Tìm hiểu về Định kiến”. Để hiểu thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tại:
http://www.discoveryeducation.com/teachers/free-lesson-plans/understanding-stereotypes.cfm
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Kế hoạch Bài học của Lịch sử Di cư
Bài học 1: Các biểu hiện của Di cư

I: Mục tiêu
i) Khám phá các dẫn chứng về di cư trong cuộc sống hàng ngày
ii) Công nhận sự đóng góp của di cư ở mức độ cá nhân và địa phương
iii) Để tôn vinh sự đa dạng văn hóa và đời sống kép là kết quả của sự di chuyển và tương tác của
người dân.
iv) Giới thiệu với người học một chùm bài học một cách vui vẻ và thú vị.
II: Thiết kế của Bài học 1
Nội dung

Học cụ

Thời gian
(phút)

Hoạt động 1) Giới thiệu

5

Hoạt động 2) Hoạt náo (phá vỡ tảng băng)

Bài hát (tùy chọn), thiết bị âm
thanh

10

Hoạt động 3) Tương tác giữa các em học sinh Các giấy màu, bút
bằng lời nói

10

Hoạt động 4) Trình bày các nét tiêu biểu/đặc Trình bày bằng PowerPoint, giấy
điểm văn hóa
A3

20

Hoạt động 5) Phân công

5

III: Chia nhỏ Hoạt động
Hoạt động 1: Giới thiệu
Thời gian: 5 phút
Các bước:
Thông báo cho người học những điều sau đây:
- Có một hoạt động đặc biệt sẽ được tổ chức trong lớp học cho 4 ngày. Nó khác với các lớp khác vì
sẽ đòi hỏi rất nhiều sự tham gia của các em cho việc học tập này.
- Thông tin chung về bài học: tiêu đề, mục tiêu, thời gian, tại sao và như thế nào.
- Xác định luật sinh hoạt: hỏi người học nêu ra các đề xuất của họ trước và giáo viên bổ sung các
nguyên tắc cơ bản, như “lắng nghe ý kiến của bạn bè” và “tôn trọng các ý kiến khác nhau”.
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- Giải thích là không phải lúc nào cũng có câu trả lời đúng và câu trả lời sai, và các em học sinh được
mong đợi chia sẻ { tưởng của các em mà không lo sợ phải bị “đánh rớt” ở lớp học.
- Hãy hỏi ý kiến của các em học sinh 'di cư' là gì. Viết lên bảng. Ghi nhận bất kz các phát hiện chung
hoặc đặc biệt/đáng kể.

Hoạt động 2: Hoạt náo/Phá băng
Thời gian: 10 phút
Các bước:
Giải thích trò chơi bằng cách đưa ra một ví dụ về một thể loại và nếu có ai phù hợp với thể loại này,
người đó phải hoán chuyển vị trí với một người bạn cùng lớp với đặc điểm tương tự.
- Ví dụ, đeo kính mắt, có khả năng âm nhạc, sở thích, thực phẩm, đất nước mà các em muốn đi đến,
và vân vân….
Người cuối cùng phải đứng ở giữa lớp học mà không có một nơi ở mới (để ngồi) là người xướng lên
thể loại tiếp theo. Trò chơi diễn ra khoảng 5 - 10 lần theo thời gian nhất định (10 phút, bao gồm cả
phần giới thiệu). Bật một số bài hát có thể giúp thúc đẩy sự phấn khích của lớp học.
Khi kết thúc trò chơi, thông báo cho các học sinh rằng nơi các em đứng (trong chiếc ghế của bất cứ
ai) sẽ là chiếc bàn của các em cho lớp này. Yêu cầu các em quay sang người bên cạnh và chào người
bạn hàng xóm mới.
Học cụ: nhạc (không bắt buộc)
Môi trường lớp học:
- Làm cho lớp được phấn kích và thú vị. Làm cho lớp học tò mò về chương trình giảng dạy và hoạt
động đặc biệt này.

Hoạt động 3: Tìm những đặc điểm văn hóa trong cộng đồng
Thời gian: 10 phút
Phân phát cho mỗi em học sinh một phiếu giấy. Yêu cầu các em viết ra 3 món ăn các em ưa thích
trên mảnh giây các em được phát. Mời một số em đọc ra nội dung trong phiếu của các em và sau
đó dán chúng lên tấm bảng chung của lớp học. Đánh vòng tròn bất kz câu trả lời nào có { nghĩa về
văn hóa; ví dụ, một số món ăn quốc tế. Hãy hỏi những em cung cấp cho các câu trả lời là các em
nghĩ rằng các món ăn này đến từ đâu, các em được giới thiệu với các món ăn đó bằng cách nào,
điều gì làm các em nghĩ rằng mình ưa thích bữa ăn như vậy khi mà chưa đi du lịch đến đất nước là
quê hương của các món ăn này.
Môi trường lớp học:
- Thu hút người học trong các cuộc thảo luận. Khuyến khích các câu trả lời không có phán đoán
đúng hay sai mà chỉ là tiến trình học hỏi.
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Hoạt động 4: Trình bày bằng PowerPoint các nét tiêu biểu/các đặc điểm văn hóa
Thách thức cảm nhận có trước của người học về các nét tiêu biểu/các đặc điểm văn hóa trong cộng
đồng của các em, là các cảm nhận này xuất phát từ đâu. Các học sinh sẽ hiểu được rằng những nét
tiêu biểu/các đặc điểm văn hóa này các em có thể dễ dàng tìm thấy trong cộng đồng. Khi kết thúc
bài học, các em học sinh được dự kiến sẽ nhận ra một số phát hiện mới và ngạc nhiên về việc bằng
cách nào sự phong phú của nền văn hóa được ảnh hưởng bởi sự di chuyển của con người.
Thời gian: 20 phút
Các bước:
1. Thông qua hoạt động này, chúng ta sẽ khám phá các tuyến đường của một số dẫn chứng về văn
hóa như trang phục truyền thống, các món tráng miệng, mì và các ngôn ngữ.
2. Chuẩn bị các tờ giấy khổ A3 ghi các câu đúng/sai câu có chứa các thông tin của mỗi dẫn chứng về
văn hóa.
Ví dụ, viết "Đây là một trang phục truyền thống của Thái": là đúng hay sai "," món tráng miệng này
xuất phát đầu tiên từ Trung Quốc: đúng hay sai "" bảng chữ cái này là Khmer: đúng hay sai?, v.v.
3. Chia các em học sinh thành bốn nhóm. Các nhóm đi quanh phòng và quyết định cho nhóm mình
là từng câu viết trên giấy A3 là đúng hay sai. Cuối cùng, tất cả các nhóm thu thập và trao đổi với các
nhóm khác các tờ giấy với câu trả lời đúng sai.
4. Giáo viên bắt đầu chiếu trên power point (đính kèm) và cho kết quả câu trả lời.
5. Trong khi lắng nghe nội dung trình bày của giáo viên, các em học sinh chấm điểm phiếu trả lời
của nhóm khác, hoặc giáo viên sẽ là người cho điểm.
6. Sau khi kết thúc phần trình bày, giáo viên sẽ hỏi có bao nhiêu câu trả lời đúng của từng nhóm và
thông báo nhóm thắng cuộc.

Nội dung trình bày trên Power Point
A: Trang phục truyền thống

-

-

Chiếu lên trang (slide) đầu tiên. Hãy hỏi các em là ở đất nước nào, hoặc một phần của nước
nào, các em nghĩ rằng trang phục này là truyền thống. Hỏi xem các em có nghĩ rằng chiếc áo
có tính "truyền thống" về văn hóa này là có ở bất kz nước nào?
Chiếu slide tiếp theo. Hỏi xem các em có thấy bất kz sự tương đồng nào không trong những
bức ảnh này. Chỉ ra từng điểm một và giải thích như thế nào, trong những trường hợp nào,
người dân ở mỗi quốc gia mặc trang phục này. Các nước như Lào và Myanmar mặc nó trong
10

-

cả hai trường hợp bình thường và long trọng, chính thức. Tại Miến Điện, người đàn ông mặc
'long-kyi' hoặc cũng một loại váy dài như vậy.
Yêu cầu học sinh lưu { mối quan hệ của các nước này về mặt địa lý.

B: Các món tráng miệng

-

-

Hãy hỏi các em là các em nghĩ là các món tráng miệng này đến từ đất nước nào.
"Thong Yip Thong Yord, Foi Thong" cho thấy rằng lúc đầu chúng có nguồn gốc từ 'Bồ Đào
Nha trong thời gian các thương gia Bồ Đào Nha đến buôn bán với Thái Lan tại các hải cảng.
Việc sử dụng trứng với đường ảnh hưởng đến các món tráng miệng Thái đến ngày hôm nay.
"Khao nom tom" là món tráng miệng có nguồn gốc từ Ấn Độ. Việc sử dụng gạo và dừa cho
món tráng miệng rất phổ biến ở Ấn Độ. Sự giao thương với Ấn Độ trong khu vực này ảnh
hưởng đến các quốc gia có được số lượng nguồn cung cấp phong phú của gạo và trồng
nhiều dừa, khiến việc sử dụng hai nguồn nguyên liệu này như là thành phần quan trọng cho
chế biến thức ăn. Các món tráng miệng tương tự cũng có thể được tìm thấy khi đi du lịch
trong khu vực này.

C: Mì/Bún/Nui/Hủ tíu/Bánh canh/Bánh lọt

-

Hỏi các em học sinh là các em đã từng dùng thử món này chưa, có thích không, có nghĩ đó là
món ăn truyền thống không?
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-

-

Hãy nói rằng các loại sợi làm từ bột (như mì, bún..) cũng nổi bật ở các nước khác, với các
khác biệt về kết cấu, hương vị và cách sử dụng.
Nước được cho là nơi đầu tiên tạo ra món mì là nước Ý, một đất nước bao quanh bởi đại
dương cho phép người Ý dễ dàng đi lại và giao tiếp, tương tác với các phần đất còn lại trên
thế giới. Nhưng dù bất cứ nước nào có trước món này thì các loại sợi làm từ bột tương tự
như mì cũng được tìm thấy trong hầu hết các nơi trên thế giới.
Các em nghĩ là điều gì gây ra ảnh hưởng của nền văn hóa này lên nền văn hóa khác?

D: Ngôn ngữ
-

Hỏi xem các em có biết ai là người sáng lập ra bảng chữ cái 'Thái' (Ramkhamhaeng Maharaj
King).

-

Chiếu slide thứ hai. Hỏi các em có thấy sự tương đồng nào không. Hãy hỏi xem các em có
biết những nước nào cũng sử dụng các chữ cái này không.
Hãy hỏi các em tại sao các em nghĩ rằng những chữ cái này là tương tự. Có một sự trùng hợp
ngẫu nhiên hay là vì lý do nào?
Hỏi các em có những loại tương tác nào mà người dân có thể có ở các khu vực biên giới giữa
các nước lân cận?

-
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Tóm tắt:
-

Những nét tiêu biểu/các đặc điểm văn hóa của một quốc gia cũng có thể được tìm thấy ở
các nước khác.
Tính Đa dạng văn hóa này phần nào là kết quả của sự di chuyển và tương tác giữa những
người dân.
Nếu không có sự di chuyển của con người, chúng ta có thể không có được và tận hưởng
được sự phong phú như vậy trong văn hóa của chúng ta.

Các việc cần chuẩn bị trước:
-

Giấy A3 với các câu hỏi’ đúng hoặc sai” cho hoạt động 4.
Đi qua từng slide trình bày bằng Power Point và thông tin cung cấp trong mỗi slide. Tìm bất
kz khía cạnh đặc trưng của mỗi nét văn hóa ở nước bạn, nếu có (như thông tin sẽ thay đổi
từ nước này sang nước khác). Bổ sung các ví dụ, dẫn chứng khác nếu có thể được.

Môi trường lớp học:
- Kích thích tiến trình tư duy và câu trả lời của người học.

Hoạt động 5: Phân chia nhiệm vụ cho lớp học
Phân phối sách khám phá cho mỗi học sinh. Hãy nói với các em trước khi đến lớp trong buổi học
tiếp theo, là các em phải đi khám phá các gia đình, bạn bè, cộng đồng của các em và thậm chí cả
chính các em để lớp hoạt động. Việc học tập sẽ đến từ chính các em học sinh, không phải từ giáo
viên ở lớp học tiếp theo.
Giải thích cuốn sách khám phá rằng nó sẽ giúp các em đi tìm hiểu về những câu chuyện cá nhân của
các em và biết nhiều hơn về những người khác.
Đi qua một số câu hỏi. Hỏi xem các em có bất kz câu hỏi nào trước khi đi làm việc khám phá. Nếu
không có, yêu cầu các em hoàn thành nó càng nhiều càng tốt và sẵn sàng cho các hoạt động của lớp
trong buổi học kế tiếp.
Học cụ: Các bản phô tô của “Sách khám phá”, dùng để phân phối cho lớp học
Thời gian: 5 phút
Các việc cần chuẩn bị trước:
- In ra cuốn sách khám phá theo số lượng học sinh.
Môi trường lớp học:
- Vận động và kích thích người học về bài học tiếp theo. Rời lớp học với các điểm ghi chú quan trọng
rút ra từ bài học ngày hôm nay.
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Explorer’s	
  Question	
  Guidelines	
  	
  
	
  

Explorer Book

I	
  am	
  currently	
  living	
  in:	
  
_________________________	
  
I	
  was	
  born	
  in:________________________________	
  
Members	
  of	
  my	
  family	
  members	
  that	
  have	
  moved:	
  
______________________________________	
  
___________________________________________	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

They	
  moved	
  from_________	
  ___	
  to	
  _______	
  ______	
  
Some	
  members	
  of	
  my	
  community	
  that	
  have	
  moved	
  
are:	
  _______________________________________	
  
___________________________________________	
  
They	
  moved	
  from____________	
  to	
  _____________	
  
Some	
  famous	
  people	
  who	
  have	
  moved	
  are:	
  
___________________________________________	
  

This book belongs to

They	
  moved	
  from	
  _____________	
  to_________	
  	
  ___	
  
The	
  reasons	
  these	
  people	
  moved:	
  _______________	
  
___________________________________________	
  

______________________________
_____

Interesting	
  facts	
  I	
  found	
  out	
  about	
  people’s	
  movements:	
  
_______________________________________________	
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Bài học 2: Di cư ở mức độ cá nhân và cộng đồng

I: Mục tiêu
i)
ii)
iii)

Nhận thức được là di cư tiếp tục tạo thành các cộng đồng của chúng ta
Nhận thức rằng người dân di chuyển bởi rất nhiều lý do khác nhau
Khám phá các dạng thức, mô hình của di cư hiện nay ở Tiểu vùng Sông Mê-Kông

II: Thiết kế bài học 2
Nội dung

Học cụ

Thời gian (phút)

Hoạt động 1) Giới thiệu

2

Hoạt động 2) Tóm tắt & Hoạt náo/Phá Một quả bóng với danh sách các
băng
câu hỏi, nhạc, thiết bị âm thanh

8

Hoạt động 3) Chia sẻ các câu chuyện

Các quyển sách về khám phá

10

Hoạt động 4) Bài tập về Lập/Vẽ bản đồ

Bản đồ GMS + Các quyển sách về
khám phá + giấy dán + dây băng

20

Hoạt động 5) Đọc bản đồ

Bản đồ GMS

10

Hoạt động 6) Tóm tắt bài học

5

III: Chia nhỏ Hoạt động
Hoạt động 1: Giới thiệu
Hỏi lớp các em học sinh cảm thấy như thế nào về buổi học trước. Đảm bảo tính liên tục của bài học
và giữ tất cả các học sinh trên cùng một trang sách.
Thông báo với các em về bài học này: mục tiêu, hoạt động, yêu cầu (tham gia) và những gì các em
sẽ học.
Thời gian: 2 phút
Môi trường lớp học:
- Thúc đẩy sự hưng phấn.
Hoạt động 2) Tóm tắt/ôn tập & Hoạt náo/phá băng
Chuẩn bị tài liệu: viết một câu hỏi liên quan đến chủ đề được học trong bài học đầu tiên. Giáo viên
có thể sử dụng các câu hỏi được nêu ra bên dưới và/hoặc chuẩn bị các câu hỏi khác cần dùng để ôn
tập. Chuẩn bị 5 mảnh giấy, trên mỗi mảnh có một câu hỏi, dán trên quả bóng.
Bật nhạc trong khi làm hoạt động phá băng này. Luật chơi là khi âm nhạc dừng lại, ai đang giữ quả
bóng phải gỡ mảnh giấy ra và trả lời câu hỏi. Sau đây là danh sách các câu hỏi mẫu để ôn tập:
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- Câu hỏi: Hãy cho một số ví dụ của bất kz nét tiêu biểu/đặc điểm văn hóa bạn có thể tìm thấy trong
cộng đồng của bạn.
Trả lời: đây là một câu hỏi mở. Không có câu trả lời cụ thể. Chỉ cần để xem các em có hiểu "nét tiểu
biểu, bản sắc, đặc trưng văn hóa" nghĩa là gì không, cũng như cung cấp cho các em một cảm giác
rằng không có câu trả lời đúng hay sai để giảm bớt căng thẳng và khuyến khích sự tham gia.
- Câu hỏi: đưa ra một số ví dụ về các nét tiêu biểu, đặc trưng, đặc điểm văn hóa tồn tại trong một
nền văn hóa và cũng có thể trong một nền văn hóa khác. Hỏi các em chỉ rõ (không chỉ là nói ra loại
nào) các nét tiểu biểu, các đặc điểm và chúng xuất phát từ đâu.
Trả lời: bất cứ điều gì từ thực phẩm, trang phục, ngôn ngữ, món tráng miệng, v.v.
- Câu hỏi: điều gì ảnh hưởng đến một đặc điểm văn hóa cũng đồng thời tồn tại trong một đặc điểm
văn hóa khác?
Trả lời: sự di chuyển của người dân  sự tương tác giữa người này với người kia  sự khuếch tán,
lan tỏa của văn hóa  sự đa dạng
- Câu hỏi: các em nghĩ là điều gì sẽ xảy ra nếu con người chỉ ở yên cùng một chỗ và không di
chuyển?
Trả lời: nhiều cách trả lời. Kiểm tra xem các em học sinh có hiểu được quan điểm của bài học trước
không. Có thể một lần nữa làm sáng tỏ việc di chuyển của con người mang đến lợi ích cho sự phong
phú, giàu có của các nền văn hóa.
Vật liệu: quả bóng (thường dùng ở các bãi biển), các mảnh giấy có các câu hỏi, âm nhạc, thiết bị âm
thanh
Thời gian: 8 phút
Hướng dẫn giảng dạy:
Giáo viên nên đọc trước tài liệu tham khảo và thông tin bổ sung.
- Giáo viên được khuyến khích đọc trước một số tài liệu liên quan.
- Giáo viên được khuyến khích kiểm tra lại các nội dung thuộc chủ đề này, nhất là các nội dung, khía
cạnh có thể lôi cuốn sự chú ý của học sinh.
- Viết ra các câu hỏi ôn tập trên những mảnh giấy riêng biệt. Dán chúng vào một quả bóng bãi biển.
- Chuẩn bị một bài hát và một thiết bị âm thanh.
Môi trường lớp học:
- Khuyến khích tư duy của người học. Không cung cấp cho các em các câu trả lời trực tiếp, nhưng
tốt hơn cả là kích thích các em suy nghĩ và có câu trả lời của riêng mình.
- Môi trường học tập vui nhộn.
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Hoạt động 3) Chia sẻ các câu chuyện
Hỏi cả lớp về cuốn sách khám phá. Các em đã nói chuyện với ai để điền vào quyển sách khám phá?
Có tìm thấy điều gì thú vị không? Ai trong số các em đã từng di chuyển? Gia đình của em nào đã
từng di chuyển? Mời một vài em làm tình nguyện viên chia sẻ các phát hiện của các em.
Thời gian: 10 phút
Môi trường lớp học:
- Khuyến khích sự tham gia của lớp học, phát triển sự nhiệt tình được chia sẻ.

Hoạt động 4: Bài tập về Lập bản đồ
Phân phối giấy dán cho học sinh; mỗi em có hai màu sắc khác nhau. Màu A dùng cho nước xuất cư,
và màu B dùng cho nước nhập cư. Hướng dẫn các em viết ra tên của bất cứ ai đã và đang đi vào hay
đi ra khỏi một nước, căn cứ theo quyển sách khám phá của các em, bằng cách dùng màu sắc theo
kết quả tìm hiểu của các em. Đính các phiếu giấy màu trên bản đồ để chỉ địa điểm người này ra đi
và địa điểm người này đi đến. Dán các sợi dây băng này trên bản đồ để chỉ việc di chuyển. Giáo viên
nên viết ra và dán lên tấm bảng lớn của lớp để chỉ ra cho các em thấy các dữ liệu của chính mình.
Bất cứ em học sinh nào kết thúc đầu tiên có thể đi ra và dán bản đồ của mình lên. Sau đó, cần một
khoảng thời gian cho tất cả các em hoàn thành.
Hỏi các em học sinh xem các em có nhận thấy bất kz mô hình thú vị nào trên tấm bảng không. Mời
một số em làm tình nguyện viên nói xem các em nghĩ gì về mô hình, dạng thức của di chuyển.
Giải thích một số các phát hiện cho các em học sinh. Những nước có nhiều người di cư đến là
những nước nào. Những nước có người ra đi là những nước nào, và người dân của họ đi đến đâu,
đến nước nào. Các nước vừa là nơi xuất cư vừa là điểm đến/nơi tiếp nhận là những nước nào.
Học cụ: Bản đồ, và các mảnh giấy để dán/đính vào bản đồ, các quyển sách khám phá
Thời gian: 20 phút
Hướng dẫn giảng dạy:
Các ghi chú dành cho thảo luận:
- Nhấn mạnh bất kz điểm quan trọng nào có được từ những phát hiện của học sinh. Chỉ ra các
dữ liệu đặc thù, phổ biến, thú vị.
Môi trường lớp học;
- Khuyến khích sự tham gia.
- Khuyến khích sự chia sẻ của các những câu chuyện của cá nhân.
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Hoạt động 5: Di cư trong Tiểu vùng sông Mê- Kông: câu hỏi ngắn và bản đồ

Các bước:
1. Giáo viên cần chuẩn bị trước các câu hỏi có nhiều lựa chọn trả lời bằng cách sử dụng các
thông tin dưới đây:






Mekong là con sông lớn thứ 10 trên thế giới.
Sông Mekong chảy qua 6 nước từ Trung Quốc, Miến Điện (Myanmar), Lào, Thái Lan,
Campuchia và Việt Nam.
Có hơn 240 triệu người sinh sống trong Tiểu vùng Sông Mê-Kông cùng chia sẻ nguồn tài
nguyên nước của con sông này.
Ước tính khoảng 4- 6 triệu người lao động di cư làm nên xương sống của nền kinh tế của
khu vực này.
Có hơn 3 triệu người di cư hoặc gần như một nửa số người di cư của khu vực này đến và cư
trú ở Thái Lan.

2. Chia lớp thành 2 nhóm. Mỗi nhóm thay phiên nhau trả lời. Yêu cầu mỗi nhóm tổ chức thảo
luận trong nhóm mình. Ghi 1 điểm cho nhóm nào có câu trả lời đúng; mặt khác, nếu nhóm
nào trả lời sai sẽ chuyển quyền trả lời sang nhóm kia.
3. Trình chiếu bản đồ của mô hình di cư ở Tiểu vùng sông Mê Kông.
Hãy hỏi các em những gì các em nghĩ về { nghĩa của các mũi tên đến và đi. Giải thích chúng.
Hỏi các em là bản đồ này có phản ánh các dạng thức, mô hình của di cư mà chúng ta đã thấy trên
bài tập bản đồ trước đó không. Yêu cầu các em chỉ ra các nước có mũi tên đi vào và đi ra. Thảo luận
nhanh là một một nước có thể vừa là nơi xuất phát vừa là nơi tiếp nhận/điểm đến. Yêu cầu các học
viên chỉ ra một số ví dụ, dẫn chứng rõ ràng trên bản đồ, ví dụ: Thái Lan, Campuchia, v.v.
Hãy hỏi các em là các em có nghĩ là di cư chỉ xảy ra ở Tiểu vùng sông Mê-Kông hay không. Thu nhận
các câu trả lời đầu tiên. Giáo viên có thể giải thích di cư là một hiện tượng tự nhiên có trong tất cả
các miền đất của thế giới.
Học cụ: Bài trình bày bằng Power Point
Thời gian: 10 phút
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Hướng dẫn giảng dạy:
- Hãy nhìn vào Power Point trình bày.
- Để có thêm thông tin liên quan đến di cư, giáo viên được khuyến khích đọc một hoặc nhiều hơn
các tài liệu tham khảo sau đây trước khi đến lớp.
- Tổng quan về di cư: Bối cảnh chung ", Mạng lưới di cư Tiểu vùng sông Mê-Kông ,
http://www.mekongmigration.org/?page_id=25
- " Tổng quan Di cư" trong Sách tham khảo về Di cư ở Tiểu vùng sông Mê-Kông, Mạng lưới di cư
Tiểu vùng sông Mê-Kông, http://www.mekongmigration.org/finalised%20BEZ%20pdf%20file.pdf
- Chuẩn bị các câu hỏi trắc nghiệm có nhiều lựa chọn liên quan đến từng thông tin đưa ra ở đây. Ví
dụ, các nước nào của sông Mê-Kông có kết nối vật lý với nhau? Có bao nhiêu người sống ở các nước
thuộc Tiểu vùng sông Mê-Kông?
- Thu thập thêm thông tin trọng yếu liên quan đến tình hình của đất nước của bạn, nếu cần thiết.
Môi trường lớp học:
- Khuyến khích sự tham gia. Liên hệ bài học với các phát hiện của chính cá nhân từng học sinh. Làm
sao cho các câu hỏi nhanh trở nên lý thú. Vận động, khuyến khích các em có được các dữ liệu thú vị
theo chủ đề.

Hoạt động 6) Đúc kết
Thời gian: 5 phút
Hãy hỏi các em nghĩ gì về bài học ngày hôm nay, và các em có câu hỏi nào không.
Mời một số các em học sinh làm tình nguyện viên cho biết các em có học được điều gì mới từ hai
bài học vừa rồi; và những gì các em muốn biết thêm, nếu có.
Môi trường lớp học:
- Theo dõi chặt chẽ sự tiến bộ trong tiến trình học tập của người học và phản ứng của các em với
chủ đề này. Đảm bảo tất cả mọi người đang ở trên cùng một mức độ hiểu biết.
- Kiểm tra/quan sát nếu mức độ và chi tiết của thông tin đưa ra có phù hợp với các em học sinh hay
không để có các điều chỉnh cho bài học tiếp theo.
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Bài học 3: Lịch sử di cư ở Tiểu vùng Sông Mê-Kông
I: Mục tiêu
i)

Để tìm hiểu lịch sử di cư ở khu vực Tiểu vùng sông Mê -Kông

II. Thiết kế Bài học số 3
Nội dung

Học cụ

Hoạt động 1) Giới thiệu
Hoạt động 2) Hoạt náo/Phá băng

Thời gian (phút)
5

Bài hát (tùy chọn)

10

Giấy dán, biểu đồ thời gian với các
Hoạt động 3) Lập biểu đồ thời gian của hộp sự kiện để trống, tấm bảng
Lịch sử sử di cư ở Tiểu vùng sông Mê- lớn, các mảnh giấy có ghi từng sự
Kông
kiện, bản lịch biểu đồ thời gian đã
hoàn thành

40

Hoạt động 4) Đúc kết

5

III: Chia nhỏ các hoạt động
Hoạt động 1: Giới thiệu
Thời gian: 2 phút
Hỏi lớp học các em có cảm giác như thế nào đối với bài học từ đầu cho đến nay. Đảm bảo tính liên
tục của bài học và tất cả học sinh đang trên cùng một mức độ tiếp thu.
Quay trở lại đoạn cuối của bài học trước với các cuộc thảo luận về Sông Mê-Kông. Thông báo cho
các em về bài học: mục tiêu, hoạt động, yêu cầu (sự tập trung/chú ý và sự tham gia đầy đủ) và
những gì các em sẽ tìm hiểu thêm về khu vực này, là nơi các em đang sống.
Môi trường lớp học:
- Kích thích sự nhiệt tình.
Hoạt động 2: Hoạt náo/Phá băng
Thời gian: 8 phút
Các bước:
1. Yêu cầu học sinh đứng lên và tập trung ở giữa phòng học.
2. Đặt tên một bên của căn phòng là "bên A" và phía bên kia là "bên B".
3 Giải thích cho các em học sinh là giáo viên sẽ đọc một số câu liên quan đến những gì họ đã học
được trong bài học cuối cùng. Nếu họ đồng ý với câu tuyên bố họ nghe thấy hoặc nghĩ là đúng thì đi
đến một bên phòng (nói, bên A). Nếu họ không đồng ý hoặc nghĩ là câu tuyên bố sai sự thật, họ đi
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đến phía bên kia (nói, bên B). Nếu họ nghĩ rằng không có câu trả lời rõ ràng và thực tế là một nơi
nào đó giữa, họ có một lựa chọn đứng ở đâu đó giữa bên A và bên B.
4. Ngay sau khi các học sinh tự đứng vào bên mà họ đã chọn, giáo viên sẽ hỏi một số học sinh tại
sao họ đã chọn để đi sang một bên và những gì họ nhớ về những gì họ đã học liên quan đến câu
tuyên bố mà giáo viên đọc.
5 Lặp lại bài tập với một số câu hỏi khác.
Danh sách các mẫu câu để ôn tập và các điểm thảo luận liên quan như sau đây:
Câu tuyên bố 1: "Một nước vừa là nước gốc/nơi xuất phát, vừa là điểm đến của di cư".
Điểm thảo luận: Đúng. Một nước có thể là nơi xuất phát và điểm đến, ví dụ, có hơn 3 triệu người
nhập cư ở Thái Lan và nhiều người Thái cũng di chuyển đến các nước khác như các nước ở vùng
Trung Đông, Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, vv.
Câu tuyên bố 2: Thái Lan có số lượng người di cư lớn nhất trong Tiểu vùng Sông Mê-Kông.
Điểm thảo luận: Đúng. Di cư đã xảy ra tại các nước Tiểu vùng Sông Mê-Kông, một số nước có số
lượng người di cư nhiều hơn những nước khác. Thái Lan là điểm đến chính của người di cư trong
Tiểu vùng Sông Mê-Kông, là ngôi nhà của hơn 3 triệu người di cư.
Câu tuyên bố 3: Mọi người di chuyển từ nước này sang nước khác chỉ vì một lý do duy nhất.
Điểm thảo luận: Sai. Câu trả lời sẽ rất khác nhau. Di cư xảy ra vì nhiều lý do. Yêu cầu học sinh chia sẻ
ví dụ, dẫn chứng. Có rất nhiều lý do bao gồm (và không giới hạn) tìm kiếm việc làm, sự an toàn, vì
kết hôn, để có được những trải nghiệm mới, vv. Nếu nhận thấy những gì các em nhớ có xu hướng
tập trung, xoay quanh các yếu tố tiêu cực, giáo viên nên làm cho cảm nhận của học sinh về di cư trở
nên trung tính, bằng cách nhắc nhở các em là có nhiều loại hình di cư khác nhau.
Môi trường lớp học:
- Tránh việc cung cấp cho các em các câu trả lời trực tiếp, nên khuyến khích các em có tư duy phê
phán và giúp các em suy nghĩ bên ngoài khung chữ. Làm rõ nếu có bất kz điểm nào không rõ
ràng/những điểm hiểu lầm các điểm còn làm cho các em phân vân, mơ hồ.
- Môi trường học tập vui vẻ, thoải mái.
Hoạt động 3: Thiết lập một biểu đồ thời gian của Lịch sử di cư trong Tiểu vùng sông Mê-Kông
Thời gian: tổng cộng 40 phút
3-1. Phân vai
Thời gian: 10 phút
Các bước:
1. Chia lớp thành 9 nhóm tùy theo tổng số các sự kiện.
2. Phân phối các trang giấy một cách ngẫu nhiên cho mỗi nhóm.
3. Mỗi mảnh giấy mô tả một sự kiện di cư xảy ra vào một thời điểm cụ thể trong lịch sử di cư trong

Tiểu vùng Sông Mê-Kông
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4. Tất cả các thành viên của các nhóm nên đọc các sự kiện được phân công cho nhóm mình một
cách cẩn thận. Hãy hỏi nếu có bất kz câu hỏi nào.
Học cụ: giấy có nội dung các sự kiện (tổng số là 9)
Hướng dẫn giảng dạy:
- Viết hoặc in ra từng trường hợp trong một tờ giấy.
3-2: Trình tự thời gian của lịch sử di cư của Tiểu vùng Sông Mê-Kông
Thời gian: 30 phút
Các bước:
1. Trên tấm bảng lớp học, đặt một cái bàn trống lớn với không gian để điền thông tin về các sự kiện.
Thời gian được nêu trong bảng bên cạnh các sự kiện còn để ở ô trống. (Xem thời gian hoàn thành ở
bên dưới).
2. Mỗi nhóm sẽ phải đoán khoảng thời gian xảy ra sự kiện mà họ đang có trong mảnh giấy.
3. Mỗi nhóm được mời để đặt mảnh giấy sự kiện của họ trên ô trống của thời gian mà họ cho là
thích hợp nhất.
4. Nếu một nhóm khác đã đính thời gian vào mảnh giấy của họ, các nhóm khác vẫn có thể đặt mảnh
giấy của họ vào cùng một mốc thời gian, bằng cách dán tờ giấy tờ của họ bên cạnh.
5. Học sinh quay trở lại vòng tròn hoặc chỗ ngồi của mình. Giáo viên sẽ đi qua từng sự kiện theo
thời gian. Hỏi người đặt mảnh giấy tương ứng với mốc thời gian này và hỏi họ lý do tại sao họ đặt
nó trong mốc thời gian này. Nếu có nhiều hơn một nhóm người đã chọn cùng thời gian, thảo luận
về sự kiện mà có nhiều khả năng đã xảy ra tại thời điểm đó sau khi nghe từ các em học sinh các lý
luận của họ.
6. Sau khi tất cả các ô trống được xếp đủ các sự kiện, giáo viên và tất cả các em học sinh sẽ điểm
qua những gì họ có trong một bảng tổng hợp. Hãy hỏi nếu tất cả mọi người có đồng ý là bản thời
gian biểu này là biểu đồ thời gian của lịch sử di cư Tiểu vùng Sông Mê-Kông hay không.
7. Trình bày các mốc thời gian chính xác của các sự kiện như bản bên dưới đây và so sánh. Hoán
chuyển các sự kiện nếu thấy có sai sót thứ tự của các sự kiện.
8. Hỏi các em học sinh trong số những gì họ nhìn thấy cái gì đã thay đổi và cái gì không thay đổi về
di cư theo mốc thời gian, chẳng hạn như l{ do phổ biến cho việc di chuyển hoặc các đặc điểm khác.
9. Hãy hỏi các em nghĩ là mô hình tương lai của di cư ở khu vực này sẽ là gì và tại sao các em lại nghĩ
như vậy?
Thời gian biểu chính xác của các sự kiện
Các sự kiện

Năm

1

Những người đầu tiên đến khu vực Đông Nam Á khoảng 50.000 năm 48,000 năm trước
trước
công nguyên

2

Những người Hòa Bình hoạt động săn bắn-hái lượm xuất hiện và phát 8,000 năm trước
triển khắp nhiều vùng của khu vực Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Lào,
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và Việt Nam

công nguyên

3

Các bộ tộc Tai di cư xuống các thung lũng của sông Mekong, Salween, và Thế kỷ thứ 2 đến
sau đó là Nan, Ping và sông Chao Praya
thứ 13

4

Trong thời kz thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam, có sự gia tăng 1859 – 1954
của hiện tượng di cư từ nông thôn đến thành thị của những người
không đất, sự di chuyển của những người lao động làm công ăn lương
giữa các vùng nông thôn vừa đủ sống, chỉ đủ tự cung tự cấp và các đồn
điền/các khu khai thác mỏ do người Pháp làm chủ, và di cư theo mùa
giữa các khu vực nông thôn trồng trọt và thu hoạch theo mùa để tìm
kiếm việc làm tạm thời.

5

Do ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh lạnh hơn so với các nước láng giềng 1960 – 1990s
khác ở khu vực Đông Dương, Thái Lan chứng kiến sự gia tăng của số
lượng người xuất cư ra nước ngoài. Các điểm đến thường bao gồm Hoa
Kz, Trung Đông, Châu Âu, Úc, Nhật Bản, Hồng Kông và Đài Loan.

6

Có hàng triệu người tị nạn di tản từ Việt Nam, Lào và Campuchia

7

Số lượng người tị nạn từ Myanmar tăng lên và tiếp tục tăng tốc sau 1980
tháng 9 năm 1988, khi một cuộc nổi dậy lớn cho nền dân chủ đã bị dập
tắt bởi chế độ quân sự.

8

Thái Lan có nền kinh tế bùng nổ tăng trưởng. Nước này vì thế cần nhiều Thập niên 1990
hơn người lao động. Nhiều lao động từ các vùng nông thôn trên khắp
đất nước Thái Lan, cũng như từ các nước láng giềng, trong đó có Lào,
Campuchia và Myanmar di chuyển vào các vùng công nghiệp của Thái
Lan.

1975

Học cụ: viết lên tấm bảng lớn của lớp học bản lịch thời gian có chừa các ô trống dành để ghi các sự
kiện, các mảnh giấy có ghi các sự kiện, thời gian biểu của lịch sử di cư (bản thời gian biểu chính xác
với các câu trả lời đúng).
Hướng dẫn giảng dạy:
Giáo viên nên đọc trước thông tin tham khảo và các thông tin bổ sung.
- Giáo viên có thể trình bày biều đồ thời gian bằng cách sử dụng thuyết trình bằng Power Point với
máy chiếu hoặc in ra giấy, thành bản biểu với các câu trả lời đúng trước khi đến lớp, hoặc viết trên
tấm bảng của lớp.
- Đọc thông tin về mỗi sự kiện và hiểu được tính liên tục của chuỗi sự kiện trước khi đến lớp.
- Tìm thêm thông tin liên quan đến tình hình của đất nước của bạn, nếu cần thiết.
Môi trường lớp học:
- Chậm và giải thích rõ ràng từng sự kiện lịch sử. Tập trung vào các phát hiện quan trọng.
- Khuyến khích các câu hỏi của học sinh.
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Hoạt động 4) Đúc kết
Thời gian: 5 phút
Hãy hỏi các em nghĩ gì về bài học ngày hôm nay. Thông báo rằng buổi học tiếp theo là buổi cuối
cùng, vì vậy nếu có bất kz câu hỏi nào, tốt hơn hết là các em nên hỏi rõ ngay bây giờ.
Mời một số em làm tình nguyện viên chia sẻ với lớp các điều mới mẻ các em học được từ hai bài
học vừa qua. Cũng hỏi các em những gì các em muốn biết thêm, nếu có.
Môi trường lớp học:
- Hãy quan sát kỹ, chặt chẽ sự tiến bộ trong tiến trình học tập của người học và phản ứng của các
em với các hoạt động. Đảm bảo rằng tất cả học sinh đang ở trên cùng một mức độ hiểu biết.
- Kiểm tra xem các thông tin đưa ra là quá dễ hoặc quá khó với các em và điều chỉnh tương ứng cho
bài học tiếp theo.
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1. Events	
  papers	
  for	
  students	
  
Event	
  
	
  
The	
  first	
  modern	
  humans	
  arrived	
  in	
  Southeast	
  Asia	
  around	
  50,000	
  years	
  ago.	
  
	
  
	
  

	
  
“Humans	
  had	
  spread	
  across	
  Asia	
  by	
  …….	
  years	
  ago.”	
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Event	
  
	
  
The	
   Hoabinhian	
   hunter-‐gatherers	
   emerged	
   and	
   spread	
   throughout	
   much	
   of	
   Southeast	
  
Asia,	
  including	
  Thailand,	
  Laos,	
  and	
  Vietnam.	
  	
  	
  
	
  
	
  

	
  
“Caveman	
  hunter	
  gatherer.”	
  
Image:	
  Baloo's	
  Cartoon	
  Blog	
  

	
  
«	
  But	
  dad,	
  no	
  one	
  goes	
  round	
  hunting	
  and	
  gathering	
  anymore.	
  It's	
  just	
  so	
  .	
  .	
  .	
  paleolithic!	
  »	
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Event	
  
	
  
Tai	
  clans	
  migrated	
  down	
  the	
  valleys	
  of	
  the	
  Mekong,	
  Salween,	
  and	
  later	
  the	
  Nan,	
  Ping	
  and	
  
the	
  Chao	
  Praya.	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
“Black	
  River	
  Valley	
  in	
  Vietnam’s	
  Lai	
  Chau	
  Province”	
  

	
  
“The	
  migration	
  of	
  Tai	
  groups	
  into	
  Southeast	
  Asia”	
  
	
  
	
  
29	
  
	
  

Event	
  
	
  
During	
   the	
   French	
   colonial	
   period	
   in	
   Vietnam,	
   there	
   was	
   an	
   increase	
   in	
   rural	
   to	
   urban	
  
migration	
  of	
  landless	
  people,	
  wage	
  laborers’	
  movement	
  between	
  subsistent	
  rural	
  villages	
  
to	
  plantation/mining	
  zones	
  run	
  by	
  the	
  French,	
  and	
  seasonal	
  migration	
  between	
  rural	
  areas	
  
during	
  planting	
  and	
  harvesting	
  seasons	
  in	
  search	
  of	
  temporary	
  employment.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
French	
  marine	
  infantrymen	
  in	
  Tonkin	
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Event	
  
	
  
Thailand,	
   less	
   affected	
   by	
   the	
   Cold	
   War	
   than	
   its	
   other	
   Indochinese	
   neighbors,	
   saw	
  
increasing	
   number	
   of	
   people	
   migrating	
   abroad.	
   Common	
   work	
   destinations	
   included	
  
United	
  States,	
  Middle	
  East,	
  Europe,	
  Australia,	
  Japan,	
  Hong	
  Kong,	
  and	
  Taiwan.	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
«	
  Japan	
  is	
  an	
  immigrant	
  destination	
  in	
  Asia,	
  along	
  with	
  Brunei,	
  Hong	
  Kong,	
  Singapore,	
  South	
  
Korea,	
  and	
  Taiwan.	
  »	
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Event	
  
	
  
Millions	
  of	
  refugees	
  fled	
  Vietnam,	
  Laos	
  and	
  Cambodia.	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
«	
  Vietnamese	
  refugees”	
  
	
  Photo	
  courtesy	
  TalbottBashall	
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Event	
  
	
  
The	
   number	
   of	
   Burmese	
   refugees	
   increased	
   and	
   further	
   accelerated	
   after	
   September	
  
1988,	
  when	
  a	
  major	
  democratic	
  uprising	
  was	
  quashed	
  by	
  the	
  military	
  regime.	
  
	
  
	
  

	
  
“The	
  uprising	
  of	
  1988”	
  

	
  
“Monks	
  also	
  took	
  part	
  in	
  the	
  protest	
  in	
  1988”	
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Event	
  
	
  
Thailand	
   experienced	
   the	
   economic	
   boom.	
   The	
   country	
   then	
   needed	
   many	
   more	
   workers.	
  
Many	
   workers	
   from	
   rural	
   areas	
   across	
   Thailand,	
   as	
   well	
   as	
   from	
   neighboring	
   countries,	
  
including	
  Lao	
  PDR,	
  Cambodia,	
  and	
  Myanmar	
  migrated	
  	
  to	
  industrial	
  areas	
  in	
  Thailand.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
“The	
  Thai	
  economy”	
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Bài học 4: Lịch sử toàn cầu của di cư
I: Mục tiêu
i) Để tìm hiểu lịch sử toàn cầu của di cư
ii) Đi đến nhận thức rằng di cư là một tiến trình tự nhiên của con người.
II: Thiết kế của Bài 4
Nội dung

Học cụ

Hoạt động 1) Giới thiệu

Thời gian
(phút)
2

Hoạt động 2) Phá băng & Ôn tập phần trước

Một quả bóng

8

Hoạt động 3) Trình bày trực quan về Di cư con Trình bày về Hành trình di cư
người
của con người – kết nối với
internet

12

Hoạt động 4) Phát hiện thú vị của lịch sử toàn Trình bày bằng Power Point
cầu của di cư

13

Hoạt động 5) Những người nổi tiếng và di cư

10

Trình bày bằng PowerPoint

Hoạt động 6) Kết luận của Bài học

10

III: Chia nhỏ hoạt động
Hoạt động 1: Giới thiệu
Thông báo cho lớp rằng đây là buổi học cuối cùng của bài học lịch sử di cư. Hỏi các em cảm thấy
như thế nào cho đến nay. Quay trở về các buổi học trước, bắt đầu từ lịch sử cá nhân, cộng đồng và
lịch sử di cư của khu vực, buổi học này sẽ đưa học sinh đi đến lịch sử toàn cầu của di cư.
Quay trở về phần cuối của buổi học trước với các cuộc thảo luận về Sông Mê-Kông. Thông báo cho
các em về bài học: mục tiêu, hoạt động, yêu cầu (chú { đầy đủ và sự tham gia) và những gì các em
sẽ tìm hiểu thêm về khu vực này, là nơi các em đang sống.
Thời gian: 2 phút
Hướng dẫn giảng dạy:
Môi trường lớp học:
- Kích thích sự nhiệt tình và hứng thú
Hoạt động 2: Ôn tập & Phá băng
Thời gian: 8 phút
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Vì đây là buổi học cuối cùng, chúng ta muốn nghe nhiều hơn từ người học, càng nhiều càng tốt.
Trong mục ôn tập & phá băng này, vẫn sử dụng quả bóng, nhưng lần này dùng cách ném bóng (thay
vì chuyền bóng). Đầu tiên, giáo viên hỏi em nào muốn là người đầu tiên chia sẻ ý kiến và ném một
quả bóng cho em ấy. Em này phải nói với lớp một điều mới mà em học được từ những buổi học
trước. Sau chia sẻ của mình, em này sẽ ném bóng cho học sinh khác. Điều này sẽ tiếp tục lập lại cho
đến khi hết thời gian. Chúng ta muốn khuyến khích nhiều em chia sẻ, vì vậy yêu cầu các em khi chia
sẻ chỉ nói ra đúng một câu. Luật chơi quy định là các em không được nói trùng ý với ý của các bạn
khác đã nói trước. Nên tạo cơ hội cho càng nhiều em nói càng tốt.
Làm rõ bất kz điểm hiểu lầm nào hoặc cung cấp các giải thích chi tiết để làm rõ những { chưa rõ
ràng.
Học cụ: bóng bãi biển, âm nhạc
Hướng dẫn giảng dạy:
- Chuẩn bị một bài hát và một thiết bị âm thanh.
Môi trường lớp học;
- Khuyến khích môi trường học tập vui vẻ. Làm cho các em học sinh vui vẻ, phấn kích trước khi đi
vào hoạt động.
- Kiểm tra xem tất cả người học có cùng tâm trạng sẵn sàng chưa.
- Làm rõ bất kz điểm nào còn không rõ ràng hoặc hiểu lầm.

Hoạt động 3: Hành trình của nhân loại
Thời gian: 12 phút
Các bước:
1. Bắt đầu bài trình bày với máy chiếu.

2. Dần dần nhấn chuột từ điểm khởi đầu của tiến trình di cư của con người. Dùng từ ngữ đơn
giản dễ hiểu và làm rõ chi tiết các điểm quan trọng như l{ do tại sao và như thế nào. Chỉ ra
bất kz các phát hiện phổ biến nào như l{ do, phương tiện, người có ảnh hưởng, địa lý, sự
phát triển của công cụ, và vân vân.
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Ví dụ, người Homo Sapiens bắt đầu di cư khỏi châu Phi cách đây khoảng 60.000 năm trước. Tổ tiên
của chúng ta tiếp tục thám hiểm cho đến khi họ di trú đến tất cả các ngóc ngách, các vùng đất của
thế giới. Họ đi xa đến dâu, nhanh chậm như thế nào và nơi chốn họ di chuyển phụ thuộc vào khí
hậu, mật độ dân số và phát kiến của phương tiện giao thông vận tải (ví dụ thuyền, bè), và các công
cụ khác (ví dụ rìu, búa). Các phẩm chất ít hữu hình hơn như khả năng thích ứng, sự hiếu kz bẩm sinh
đối với những điều mới lạ chưa được biết tới cũng được tính đến như là các nhân tố, các lực tác
động của di cư.
Học cụ: trình bày về Hành trình của Nhân loại2
Thời gian: 12 phút
Hướng dẫn giảng dạy:
-Tải về slide của Hành trình của Nhân loại từ nguồn http://www.bradshawfoundation.com/journey/
- Đọc qua các bài trình bày và hiểu được thông tin trước khi đến lớp
- Trình chiếu bài trình bày với thiết bị trình chiếu (projector)
Ghi chú dành cho thảo luận:
- Chỉ ra cho các em học sinh trong lớp các dữ liệu quan trọng, phổ biến và thú vị từ tấm bản đồ.
Môi trường lớp học:
- Có các giải thích đơn giản. Kết nối từ điểm này sang điểm khác.
- Chỉ ra cho các em học sinh những phát hiện đáng kể. Lưu { các dữ liệu quan trọng.

Hoạt động 4: Các phát hiện của lịch sử di cư toàn cầu
Thời gian: 13 phút
Các bước:
1. Bắt đầu bài trình bày trên Power Point
A) Mô hình di cư của con người

2

Theo Quỹ Bradshaw (Courtesy of the Bradshaw Foundation)
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Hoạt động này sẽ thách thức người học để áp dụng những gì đã học được từ bài học trước kia cũng
như trình bày của bài học này về lịch sử di cư toàn cầu. Thay vì chỉ đơn thuần là cung cấp cho các
em bài giảng, kích thích tiến trình tư duy của các em bằng cách hỏi các em những câu hỏi này. Mời
một số tình nguyện viên trả lời các câu hỏi này.
Câu hỏi 1: Thực hiện theo các mũi tên và mô tả con đường di cư đầu tiên của con người trên toàn
thế giới. Những người đầu tiên đã từng đến đâu bên ngoài Châu Phi (là nơi mà các dấu vết của loài
người cổ nhất đã được tìm thấy)? Hỏi lý do tại sao các em nghĩ rằng các khu vực này là những nơi
đầu tiên người cổ tìm đến.
Câu trả lời 1: Các khu dân cư lâu đời nhất bên ngoài Châu Phi là ở Châu Á và Trung Đông. Các khu
vực này có lẽ là nơi đầu tiên người cổ đại tìm đến bởi vì chúng rất gần Châu Phi, và có thể đi đến
bằng cách đi bộ. Cần lưu { rằng người cổ đại chỉ có thể di chuyển xa đến đâu mà khả năng thể chất
của họ cho phép (vì lúc đó họ còn thiếu các công cụ và công nghệ).
Câu hỏi 2: Xem xét yếu tố địa vật lý mà tổ tiên cổ xưa của chúng ta phải đối mặt. Các em nghĩ là con
người cổ đại đã tuân theo các mô thức địa lý nào trong tiến trình di cư ra khỏi Châu Phi?
Câu trả lời 2: Sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. Di cư của con người thường đi dọc theo các bờ biển.
Những tuyến đường đầu tiên có thể là đi theo bờ biển của Biển Đỏ (Hồng Hải), Địa Trung Hải và Ấn
Độ Dương. Hàng ngàn năm sau đó, cộng đồng người di cư đi dọc theo bờ biển phía tây của Bắc và
Nam Mỹ.
Câu hỏi 3: Di cư đến các quần đảo xa xôi, như Philippines hay quần đảo Polynesia, dường như là
một trong những giai đoạn cuối cùng của việc di cư của con người trên toàn cầu. Các em nghĩ là do
các lý do nào?
Câu trả lời 3: Sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. Công nghệ đóng tàu là một sự phát triển muộn
trong lịch sử phát triển con người. Các công cụ của sự phát triển của công nghệ này cung cấp
phương tiên có hiệu quả để con người di chuyển đến các hòn đảo bị cô lập.
B) Các yếu tố phổ biến
Có nhiều lý do ảnh hưởng đến việc di chuyển của con người. Mời các em cho ý kiến xem các em có
thể tìm thấy bất kz lý do phổ biến của lịch sử di cư từ khu vực đến toàn cầu.
Giúp học sinh xác định càng nhiều yếu tố nếu có thể, bao gồm khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, các
cơ hội/nguồn sinh kế, sự tò mò, v.v. Không nên tập trung vào một lý do. Giải thích rằng thường có
nhiều l{ do liên quan đến việc ra quyết định cho việc di chuyển hoặc đôi khi hoàn cảnh có thể buộc
họ phải di chuyển.
Lưu { với người học là chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng gia tăng liên kết, kết nối và
do đó di cư ngày càng là một phần của cuộc sống chúng ta.
Học cụ: Bài trình bày bằng Power Point
Hướng dẫn giảng dạy:
- Đi qua bài thuyết trình Power Point và hiểu các thông tin được đưa ra trước khi đến lớp.
Môi trường lớp học:
- Kích thích tư duy phê phán, phân tích của người học.
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- Khuyến khích các { tưởng của người học.
- Hãy cảnh giác với việc có bất kz thái độ tiêu cực nào hay củng cố các định kiến.

Hoạt động 5: Những người nổi tiếng trong tiến trình di cư
Thời gian: 10 phút
Hoạt động này nhằm nhấn mạnh với người học { tưởng di cư là một tiến trình tự nhiên của con
người và nó có thể xảy ra với bất cứ ai. Ngoài việc làm phong phú thêm nền văn hóa mà chúng ta đã
học trong bài trước, chính những người di cư cũng có thể đóng góp đáng kể vào nơi họ đến cư trú.
Các bước:
1. Chiếu lên bảng thuyết trình trên Power Point. Hỏi xem các em có nhận ra những khuôn mặt
này không.
2. Hỏi các em nghĩ rằng những người này đến từ đâu, và từ từ tiết lộ câu chuyện có thật về
cuộc đời của họ.
3. Nhấn mạnh lý do tại sao họ di chuyển, và những đóng góp của họ với nơi mà họ chuyển đến.
Học cụ: bảng trình bày trên PowerPoint về 4 người nổi tiếng (có thể điều chỉnh)
Hướng dẫn giảng dạy:
- Đi qua các bài thuyết trình bằng Power Point và hiểu các thông tin có được trước khi đến lớp.
Môi trường lớp học:
- Kích thích người học bằng cách nối kết thảo luận với các nội dung của chủ đề hay về sự nổi
tiếng/những người danh tiếng.

Hoạt động 6: Kết luận của Bài học

Thời gian: 10 phút
Trong 10 phút cuối cùng của kế hoạch bài học, giáo viên sẽ giúp các em điểm lại tóm tắt tất cả
những gì các em đã học được trong 4 bài học.
Hãy tham khảo các bài học trước và đề cập đến những điểm quan trọng của từng bài học, là bài học
1: các nét tiểu biểu, đặc trưng, đặc điểm văn hóa cộng đồng; bài học 2: lịch sử cá nhân của di cư;
bài học 3: lịch sử khu vực/vùng của di cư; và bài học 4: lịch sử toàn cầu của di cư.
Nêu ra cho các em các câu hỏi bên dưới và để các em tự suy nghĩ. Mời một số em làm tình nguyện
viên để đưa ra { kiến của mình về các câu hỏi này. Điều gì sẽ xảy ra nếu:
i. Liệu chúng ta sẽ có thể thưởng thức nền văn hóa phong phú như vậy mà chúng ta đang có trong
cộng đồng mà không cần sự tương tác của con người trong lúc họ di chuyển? Xã hội sẽ vận hành
như thế nào khi mà không có sự di chuyển của những người đến đây từ nơi khác và làm hoàn thiện
xã hội của chúng ta mà chúng ta đang sống dựa vào nó?
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(Nhắc lại cho các em học sinh những điểm các em đã thảo luận về các Đặc điểm văn hóa của di cư
trong cộng đồng)
ii. Chúng ta sẽ làm gì ở thời điểm này nếu tổ tiên của chúng ta đã không di chuyển từ nơi mà họ
xuất phát? Liệu chừng cha tôi có gặp được mẹ tôi không? Liệu chừng hiện tại của chúng ta sẽ ra
sao? Phải chăng sự lựa chọn của chúng ta về cơ hội tăng trưởng sẽ bị hạn chế nếu di cư không phải
là một lựa chọn?
(liên hệ với những gì đã được thảo luận về Lịch sử cá nhân của di cư)
Kết luận là di cư luôn đã, đang như vậy và tiếp tục là một phần, một bộ phận tự nhiên của đời sống
con người. Di cư có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào và chúng ta ra quyết định và có các lựa chọn cá
nhân cho nhiều lý do khác nhau, bao gồm các lý do của di cư. Nhấn mạnh sự đóng góp của di cư vào
xã hội và lợi ích của sự đa dạng. Khuyến khích con người chung sống với nhau.
Học cụ: không có, phát huy hiệu hay giấy chứng nhận hoàn thành tham dự lớp học (tùy chọn)
Hướng dẫn giảng dạy:
- Sử dụng bộ câu hỏi vừa nêu trên như là bộ hướng dẫn cho thảo luận trong lớp
Điểm lưu { cho thảo luận:
- Tham khảo các bài học trước và hướng dẫn lớp thảo luận từ những câu trả lời của các em. Nếu
được, mang các học cụ đã sử dụng của các bài học trước, như các tấm giấy lớn với các phiếu dán,
biểu đồ thời gian của lịch sử di cư Tiểu vùng sông Mê-Kông, v.v, để gợi nhớ, làm sống lại trí nhớ của
học sinh.
- Khuyến khích các em đặt câu hỏi. Hãy hỏi các em có những kiến thức mới nào mà các em đã thu
nhận được từ bài học.
Môi trường lớp học:
- Khuyến khích sự tham gia của lớp học.
- Kích thích tư duy logic về nguyên nhân và kết quả.
-Cung cấp cho các em các từ khen ngợi, và/hoặc các giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, làm cho
các em thấy tự hào về các kiến thức mới mẻ các em có được từ khóa học.
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