
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

4
CÂU CHUYỆN
Mariama từ Sierra Leone

THỜI LƯỢNG

Buổi 1 
45 phút

Buổi 2
45 phút
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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 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11
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Hoạt động 1:
Củng cố nội dung 
buổi học trước và 
thảo luận trước khi 
xem phim

15 phút

MỤC TIÊU

Củng cố nội dung buổi học trước

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊNBƯỚC 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. 
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.
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. 
SỰ HỖ TRỢ



EXPLORE MORE TOOLKIT 71

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

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊNĐặt 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? 

SỰ HỖ TRỢ
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Hoạt động 2:
Xem phim và 
thảo luận

25 phút

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

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

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. 

BƯỚC 2: TIẾP TỤC XEM PHIM VÀ THẢO LUẬN

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? 

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.

 

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ

SỰ SẴN SÀNG
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Hoạt động 2:
Xem phim và 
thảo luận 
(tiếp theo)

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

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.

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

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.

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

NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ

SỰ SẴN SÀNG
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Hoạt động 2:
Xem phim và 
thảo luận 
(tiếp theo)

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊNNói 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. 

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. 

NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ

SỰ SẴN SÀNG
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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

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

BƯỚC 1: 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

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

NGUỒN CẢM HỨNG



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. 
 

NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN

HOÀNG THỊ MINH HỒNG

10 Imagery Source: https://thanhnien.vn/gioi-tre/co-hong-o-viet-nam-cua-cuu-tong-thong-obama-1043051.html
11 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
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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? 

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

Hoạt động 3 - 5 phút
Người hùng của tuần - Nguyễn Thị Vân 
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Hoạt động 1:
Củng cố nội dung 
buổi học trước

10 phút

MỤC TIÊU

Củng cố nội dung buổi học trước

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊNHOẠT 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
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. 

SỰ HỖ TRỢ
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Hoạt động 2: 
Tìm hiểu lời khuyên 
và hình mẫu

15 phút

MỤC TIÊU

Lời khuyên là gì và hình mẫu là 
ai?

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

BƯỚC 1: LỜI KHUYÊN LÀ GÌ VÀ AI LÀ HÌNH MẪU?

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. 
• 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

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

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ

SỰ SẴN SÀNG
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Hoạt động 2: 
Tìm hiểu lời khuyên 
và hình mẫu 
(tiếp theo)

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

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?

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

NGUỒN CẢM HỨNG

SỰ HỖ TRỢ

SỰ SẴN SÀNG
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Hoạt động 3:
Người hùng của tuần

5 phút

MỤC TIÊU

Khơi nguồn cảm hứng ở học viên 
thông qua hình mẫu

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

GHI CHÚ CỦA GIÁO VIÊN

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11

NGUỒN CẢM HỨNG



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. 

NGƯỜI HÙNG CỦA TUẦN

NGUYỄN THỊ VÂN

“Hãy cố gắng hết sức và tin vào chính mình. Hãy 
phá bỏ mọi trở ngại và định kiến để thay đổi cuộc đời 
mình15”.
(*) 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.

13 Imagery Source: special.vietnamplus.vn/a-woman-who-seeds-hopes
14 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-tat-

khong-co-su-khac-biet-gi-trong-xa-hoi-ca-20190528164535871.chn
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Phần 4:
Ghi chú của giáo viên

PHẦN 1
S1 S2 S3

PHẦN 6
S12

PHẦN 2
S4 S5

PHẦN 3
S6 S7

PHẦN 4
S8 S9

PHẦN 5
S10 S11


