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Bộ sách ảnh này được thực hiện để chia sẻ hành trình thay đổi điển hình của một số giáo viên và 
học sinh tham gia nỗ lực giảm thiểu bạo lực học đường trên cơ sở giới. Những giáo viên và học sinh 
dũng cảm này đã tham gia thử nghiệm Bộ Công Cụ “Hướng dẫn xây dựng mối quan hệ tôn trọng, 
bình đẳng trong trường học: Chương trình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới cho học sinh THCS 
từ 11-14 tuổi”[Connect with respect: preventing gender-based violence in schools: Classroom 
Programme for Students in Early Secondary School (age 11-14) (CWR)] do Vụ Giáo dục Chính 
trị, Công tác Học sinh- Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình 
đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) triển khai tại 5 trường THCS tại 4 tỉnh, thành tại Việt 
Nam từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2020 , với sự tài trợ của Chính phủ Úc và Chính phủ Hàn Quốc, 
trong khuôn khổ Chương trình cấp khu vực: Tăng cường các giải pháp nhằm xóa bỏ bạo lực với phụ 
nữ và trẻ em gái ở Khu vực châu Á – Thái Bình Dương giai đoạn 2017-2021 (Stepping Up Solutions to 
Eliminate Violence Against Women and Girls in Asia and the Pacific 2017-2021).

Bộ công cụ CWR được Nhóm làm việc về Bạo lực học đường trên cơ sở giới (SRGBV), thuộc Sáng 
kiến Giáo dục cho Trẻ em gái của Liên Hợp Quốc khu vực Nam Á - Thái Bình Dương (UNGEI), bao 
gồm tổ chức Plan Quốc tế, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ 
(UN Women), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên 
Hợp Quốc (UNESCO) lên ý tưởng xây dựng nhằm mục đích trợ giúp cho giáo viên và học sinh những 
kiến thức và kỹ năng cần thiết để phòng tránh bạo lực trên cơ sở giới trong trường học. Trên cơ sở 
nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm ở nhiều nước khác nhau trong Khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương, nhóm tác giả gồm Phó Giáo sư Helen CaHill, Sally Beadle, Michelle Davis và Anne Farrelly đến 
từ Trung tâm Nghiên cứu Thanh thiếu niên, Khoa Giáo dục Melbourne, Đại học Melbourne, Úc đã 
trực tiếp thiết kế, xây dựng và hướng dẫn triển khai bộ công cụ tại nhiều quốc gia ở châu Á – Thái 
Bình Dương và châu Phi.

Bộ công cụ CWR đã được dịch sang tiếng Việt và thích ứng với bối cảnh văn hóa Việt Nam để triển 
khai thí điểm thực hiện ở 5 trường THCS (Chiến Phố tại Hà Giang, Thực Nghiệm tại Hà Nội, Đỗ Thúc 
Tịnh tại Đà Nẵng, Nguyễn Du và Nguyễn Văn Tố tại thành phố Hồ Chí Minh) từ cuối năm 2018 đến 
giữa năm 2020. Mục đích chính của Bộ công cụ này là nhằm hỗ trợ giáo viên giảng dạy tại bậc học 
trung học cơ sở những kiến thức và kỹ năng về các chủ đề liên quan tới phòng ngừa bạo lực trên cơ 

Lời cảm ơn

1 Địa bàn triển khai: Hà Giang, Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh
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Vụ Giáo dục Chính trị, Công tác Học sinh - Sinh viên, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

UN Women

sở giới và thúc đẩy các mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau thông qua các hoạt động 
học tập phù hợp với lứa tuổi THCS.  

Vụ Giáo dục Chính trị, Công tác Học sinh - Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), UN Women Việt 
Nam xin trân trọng cảm ơn Chính phủ Australia và Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ kỹ thuật và 
tài chính cho phát triển tài liệu đầy giá trị này. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhóm tác 
giả đến từ Đại học Melbourne, Úc đã thiết kế, xây dựng và hướng dẫn triển khai bộ công cụ. 
Chúng tôi cũng rất biết ơn các chuyên gia của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo và 
chuyên viên các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng 
và Thành phố Hồ Chí Minh, Ban giám hiệu, thầy cô giáo và các em học sinh các trường đã tham 
gia thử nghiệm – những người đã rất vất vả trong suốt quá trình thử nghiệm. Lời cảm ơn đặc 
biệt của chúng tôi xin được gửi đến tới các thầy cô giáo, các em học sinh đã đồng ý tham gia 
kể lại sự thay đổi qua quá trình thử nghiệm với hai chuyên gia tư vấn được UN Women và Vụ 
CTCTHSSV bố trí thu thập câu chuyện, cho phép chúng tôi sử dụng hình ảnh của mình trong 
các câu chuyện được tổng hợp trong cuốn sách ảnh này.  Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn 
hai chuyên gia tư vấn Nguyễn Minh Đức và Vũ Ngọc Dũng đã giúp thu thập và kể lại các câu 
chuyện một cách truyền cảm hứng. Tất cả những nỗ lực này sẽ góp phần hiện thực hóa cam 
kết bình đẳng giới cho học sinh tại Việt Nam trong tương lai không xa.

Trân trọng,
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This photobook is developed to share the typical journey of change of selected teachers and 
students who joined efforts to reduce gender-based violence in schools. These courageous 
teachers and students participated in piloting the Toolkit “Connect with respect: 
preventing gender-based violence in schools: Classroom Programme for Students in 
Early Secondary School (age 11-14)”, which was jointly implemented by the Department 
for Political Education and Students Affairs, Ministry of Education and Training (PESAD-MOET) 
and the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN 
Women) in Viet Nam, from end of 2018 to mid of 2020, in 5 secondary schools at 5 provinces  
under the regional programme “Stepping Up Solutions to Eliminate Violence Against Women 
and Girls in Asia and the Pacific 2017-2021” funded by the Government of Australia and The 
Government of the Republic of Korea.

The Toolkit was initiated by the South Asia and Pacific United Nations Girls’ Education Initiative 
(UNGEI) School-Related GBV (SRGBV) working group comprised of Plan International, UN 
Women, the United Nations Children’s Fund (UNICEF) and the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) aiming at providing teachers and students with 
the knowledge and skills needed to prevent gender-based violence (GBV) in schools. Based 
on scientific research and experience in many different countries in the Asia-Pacific region, a 
group of authors including Associate Professors Helen CaHill, Sally Beadle, Michelle Davis and 
Anne Farrelly from the Youth Research Center, Melbourne Graduate School of Education, the 
University of Melbourne, Australia have designed the tool “Connect with respect: preventing 
GBV in schools for lower secondary school (LSS) students aged 11-14".

The CWR Toolkit has been translated into Vietnamese and culturally adapted to be piloted in 5 
LSS (Chien Pho in Ha Giang, Thuc Nghiem in Ha Noi, Do Thuc Tinh in Da Nang, Nguyen Du and 
Nguyen Van To in Ho Chi Minh City) across the country. The main purpose of this Toolkit is to 
equip middle school teachers with knowledge and skills on topics relating to the prevention 
of GBV and promotion of respectful relationships through age-appropriate learning activities.

Acknowledgment

1 Provinces in the pilot: Ha Giang, Ha Noi, Da Nang and Ho Chi Minh city
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Department for Political Education and Students Affairs, 
Ministry of Education and Training

UN Women Viet Nam

PESAD-MOET and UN Women Viet Nam would like to express our sincere thanks to the 
Government of Australia and the Government of the Republic of Korea for their generous 
financial and technical support for developing this valuable resource. We would also 
like to thank the authors from the University of Melbourne, Australia for designing and 
developing as well as providing guidance in the pilot of the Toolkit. We appreciated the 
experts of Viet Nam National Institute of Educational Sciences, leaders and staff of Provincial 
Department of Education and Training of Ha Giang, Ha Noi City, Da Nang City, Ho Chi Minh 
City, management boards, teachers and students of 5 piloted schools for working very hard 
in the pilot. Special thanks go to teachers and students who agreed to tell their story of 
change to the two consultants arranged by UN Women and PSAD-MOET and allowed us 
to use their photos in this photobook. Lastly, we thank two consultants - Mr. Nguyen Minh 
Duc and Vu Ngoc Dung for collecting and telling the stories of change in inspiring ways. All 
of these efforts are contributing to realizing gender equality commitments for students in 
Viet Nam in the near future.

Sincerely,
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“Con được học kỹ năng giao tiếp ở các 
tiết học “ Xây dựng các mối quan hệ tôn 
trọng và bình đẳng” hồi cuối lớp 6 đầu 
lớp 7. Con đã thuyết phục được bố mẹ 
cho con tiếp tục đi học đấy, không phải 
lấy chồng sớm nhờ sử dụng những điều 
con học được về kỹ năng giao tiếp này.” 

Nhà con là người Mông, có 4 người gồm 
bố mẹ, em trai đang học lớp 6 và con. 
Bố làm việc ở xa nhà và là người tạo thu 
nhập chính cho gia đình. Từ khi có dịch 
COVID-19, bố phải ở nhà do đó mà gia 
đình con gặp nhiều khó khăn về kinh 
tế. Bố vẫn còn lạc hậu như nhiều người 
Mông, cho rằng “con gái thì không cần 
học nhiều, sau này cũng không có chức 
vụ gì”. Bố đã hứa gả con cho người ta. Ở 
đây, thỉnh thoảng vẫn có lấy chồng sớm 
ở tuổi 13-16. Cứ về ở với nhau, khi nào 
đủ tuổi thì đi đăng ký ở xã. Con đam mê 
múa và hát. Con mơ ước trở thành một 
nghệ sĩ. Con không muốn lấy chồng 
sớm cướp đi ước mơ của con. 

Nhà con cách trường 7-8 km bởi vậy con 
ở nội trú của trường và thường về nhà 
vào cuối tuần. Về nhà, con giúp đỡ bố 
mẹ làm việc nhà, chăn trâu và tranh thủ 
thời gian rảnh học bài. Tuần đó, khi về 
nhà con rất vui và định sẽ khoe với bố mẹ 
về thành tích học tập của con ở lớp thì 
bố mẹ đã làm con rất buồn. Bố mẹ bảo 
“Con ở nhà đi, không đi học nữa. Ở nhà 
giúp bố mẹ làm việc nhà một thời gian 
và lấy chồng thôi”. Nếu như trước đây 
thì con đã rất tức giận và bỏ đi nhưng 
lần đó, với những kỹ năng con học được 

từ các tiết học, con đã bình tĩnh và nói 
với bố mẹ “Con muốn được học lên cao 
như những bạn khác”. Bố mẹ bảo “Đi 
học cũng có cơm ăn, không đi học như 
bố mẹ cũng có cơm ăn. Con gái học thì 
sau này cũng chẳng làm được việc gì”. 
Con không cãi lại mà xin phép bố mẹ 
cho con đi học bài. Con biết lúc đó nếu 
nói nữa bố mẹ cũng sẽ không nghe đâu. 
Con phải tìm cách thuyết phục để bố 
mẹ đồng ý cho con đi học tiếp. 

Con đã trăn trở nhiều lắm về việc tiếp 
tục đi học hay nghe lời bố mẹ nghỉ học 
ở nhà để lấy chồng. Nhưng rồi con vẫn 
chọn đi học. Con phải thực hiện được 
ước mơ của mình, một nghệ sĩ trong 
tương lai. Con nói chuyện với bố mẹ 
về việc con sẽ tiếp tục đi học và thuyết 

phục bố mẹ bằng những ví dụ mà cô 
giáo nói và con cũng biết về những bạn 
nữ như con đã có cơ hội đi học tiếp ở 
tỉnh, đi học nghề và có cuộc sống tốt 
hơn là đi lấy chồng sớm. Nghe xong, 
bố mẹ vẫn bảo “Con gái sao mà không 
nghe lời bố mẹ. Cứ cãi lại bố mẹ như 
này”. Bố mẹ vẫn không đồng ý cho con 
đi học tiếp. Bố còn đến trường gặp cô 
giáo nói là nhà có việc nên cho em nghỉ 
học ở nhà. Mấy ngày đó, con phải ở nhà. 
Con lại nói chuyện với bố mẹ về việc đi 
học của mình. Lần đó, con cứng rắn và 
kiên quyết hơn, con nói “Con sẽ không 
ở nhà, con sẽ không lấy chồng bây giờ, 
con phải đến trường. Con trai và con gái, 
đều phải được học tập như nhau. Con 
muốn sau này sẽ được đi làm việc như 
cô giáo, như các cô khác ở xã”, và con 
hứa với bố mẹ sẽ học tốt để bố mẹ yên 
tâm. Lúc nghe con nói như vậy, bố mẹ 
không nói gì nhưng vẫn chưa đồng ý. 

Con đã nói chuyện với cô Xuyến và nhờ 
cô đến nhà thuyết phục thêm bố mẹ để 
cho con đi học.  Lúc cô giáo nói chuyện 
với bố mẹ, con rất lo lắng chỉ sợ bố mẹ 
vẫn không đồng ý. Cô nói chuyện với bố 
mẹ lâu lắm. Rồi bố gọi con vào và bảo 
“Nếu con học không tốt, thì sẽ phải ở 
nhà lấy chồng”. Nghe bố nói như vậy, 
con mừng lắm. Như vậy là con đã tiếp 
tục được đến trường. Con nói với bố 
mẹ và cô giáo “Con sẽ học chăm chỉ để 
bố mẹ và cô giáo không phải lo nghĩ về 
con”. 

Điều con đã học được trong các tiết 

Con đam mê múa và hát. Con mơ ước trở thành một nghệ sĩ. Con không muốn lấy chồng sớm cướp đi ước mơ của con. 
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học giao tiếp Xây dựng mối quan hệ 
tôn trọng và bình đẳng là “Khi gặp phải 
những điều mình không thích, làm mình 
buồn, hãy luôn bình tĩnh, không tức 
giận. Tôn trọng người đang nói với mình, 
lắng nghe các quan điểm của người đó. 
Suy nghĩ kỹ trước khi nói. Thể hiện quan 
điểm của mình một cách chân thành, 
mềm mỏng nhưng kiên quyết. Thuyết 
phục bằng những dẫn chứng cụ thể, 
thực tế. Mình sẽ làm được điều mình 
mong muốn”. Hiện tại con đang học lớp 
9 và là lớp trưởng. Con tin là con sẽ đạt 
được ước mơ của mình là học lên cao 
hơn, một nghệ sĩ, để tương lai của mình 
tốt hơn. Chắc chắn rồi, con sẽ cần phải 
cố gắng nhiều nhiều hơn nữa. 

Con đã thuyết phục được bố mẹ cho con tiếp tục đi học đấy, không phải lấy chồng sớm nhờ sử dụng những điều con học được về kỹ năng giao tiếp này.
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Con nói chuyện với bố mẹ về việc con sẽ tiếp tục đi học và thuyết phục bố mẹ bằng những ví dụ mà cô giáo nói và con cũng biết về những bạn nữ như con đã có cơ hội đi học tiếp ở tỉnh, đi học nghề và có cuộc sống tốt hơn là đi lấy chồng sớm. 
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“Con sẽ không ở nhà, con sẽ không lấy chồng bây giờ,  con phải đến trường. Con trai và con gái, đều phải được học tập như nhau. Con muốn sau này sẽ được đi làm việc  như cô giáo, như các cô khác ở xã”.

PHOTOBOOK Hành trình thay đổi xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học14



I learned communication skills in the 
“Connect With Respect” lessons at the 
end of 6th grade and at the beginning 
of 7th grade. The skills I learned helped 
me to persuade my parents to let me 
stay in school rather than endure an 
early marriage.

We are an ethnic Hmong family. There 
are 4 of us: my parents, my younger 
brother, who is studying in grade 6, and 
me. Dad works away from home and is 
the main source of income for our family. 
Since the COVID-19 pandemic, he has 
had to stay at home and so we’ve been 
facing economic difficulties. Like many 
Hmong people, Dad’s way of thinking is 
still backward; he says things like, “Girls 
don’t need to study much, they won’t 
have status in society anyway.” Dad had 
arranged my marriage. Here, people 
get married young, between the ages 
of 13-16. They stay together until they 
reach the legal marrying age and then 
register at the commune authorities. 
I love dancing and singing. I dream of 
becoming an artist. I don’t want to get 
married early and have my dream taken 
away.

My house is 7-8 km from school so I 
board there and usually go home on 
weekends. At home, I help my parents 
with the chores, feeding the buffaloes 
and helping out around the house, 
taking advantage of any free time to 
study. One week, I came home very 
happy because I had good school 
results to show my parents, but instead 
they made me very sad. “Stay at home, 
don’t go to school anymore. Stay home 
and help us with housework for a while 
and then get married,” my parents said. 

I would have been very angry if this had 
happened before, but remembering 

the communication skills I had learned, 
I stayed calm and said, “I want to study 
at a higher level like everyone else.” 
They said, “You’ll eat whether you go to 
school or not. Girls will not be able to do 
anything in society in the future even if 
they study at a high level.” I did not argue 
but asked if I could do my homework. 
I knew that if I repeated my ideas, my 
parents would not have listened. I had 
to find another way to convince my 
parents to let me go to school.

I worried a lot about whether to continue 
my schooling, or listen to my parents 
and get married. I chose school. I had 

I must go to school

I love dancing and singing. I dream of becoming an artist. I don't want to get married early and have my dream taken away.

Sung Thi Sanh, Hmong, 9th grade, Chien Pho Secondary 
Boarding School, Hoang Su Phi district, Ha Giang province.
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to fulfil my dream of becoming an artist. 
I talked to my parents about the fact 
that I would continue to go to school 
and gave them examples the teacher 
had given us in class. I also knew girls 
like me who had continued studying in 
the province, about girls who had taken 
vocational training courses and had 
made better lives for themselves. After 
listening to what I had to say, my parents 
said, “Why don’t you listen to us? Why do 
you keep arguing with us like this?” My 
parents still wanted me to drop out of 
school. 

Dad even went to the school and told 
my teacher that our family had a lot of 
work to do so I had to stay at home. I 
talked to my parents again. This time, I 
was tougher and more determined. I 
said, “I won’t stay at home, I won’t get 
married now, I must go to school. Boys 
and girls should be educated equally. I 
want to be a teacher in the future like 
other girls in the commune.” I promised 
my parents that I would study hard so 
that they could feel secure. When I’d 
finished, my parents said nothing – but 
still they didn’t agree.

I talked to my teacher, Ms. Xuyen, and 
asked her to come to my home to 
convince my parents to let me go to 
school. When she talked to my parents, 
I was afraid they still wouldn’t agree. 
They talked for a long time and then my 
father called me in and said, “If you don’t 
do well in school, you will have to stay 
home and get married.” I was overjoyed. 
I made a promise to my parents and my 
teacher: “I will study hard so you will not 
have to worry about me.

What I learned from the “Connect 
With Respect” Toolkit is that when you 
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I talked to my parents about the fact that I would continue to go to school and gave them examples the teacher had given us in class. I also knew girls like me who had continued studying in the province, about girls who had taken vocational training courses and had made better lives for themselves. 

encounter an idea that you don’t like, 
or that makes you angry, stay calm. 
Respect the person you are speaking to 
and listen to their point of view. Think 
carefully before you speak and express 
your point of view honestly, gently but 
firmly. If we support our point of view 
with facts and reasoning, we will have 
a better chance of winning people over 
to our side. I am currently in 9th grade 
and I am the class monitor. I believe I will 
achieve my dream of entering higher 
education and becoming an artist. And 
sure, I will need to work hard.
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The skills I learned helped me to persuade my parents to let me stay in school rather than endure an early marriage.
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“I won't stay at home, I won't get married now, I must go to school. Boys and girls should be educated equally. I want to be a teacher in the future like other girls in the commune.”
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Bạn nam và nữ thì vẫn  chơi được với nhau, vẫn giúp nhau học tập tốt chứ có sao đâu?
Học sinh Ma Thị Hao, Giàng Trần Tiến, lớp 8B,  
trường PTCS Nội Trú Chiến Phố, Hoàng Su Phì, Hà Giang 
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Em đã hết nóng nảy, quát mắng hay 
cãi nhau với bạn Tiến nữa mỗi lần bạn 
ấy không nghe lời em, sau khi em được 
cô giáo dạy về kỹ năng giao tiếp trong 
bộ Công cụ “Hướng dẫn xây dựng các 
mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng 
trong trường học” vào cuối năm học 
lớp 6 và đầu năm học lớp 7.

Em và bạn Tiến cùng bản, hàng ngày đi 
học cùng với nhau. Hồi học lớp 5 bạn 
Tiến cũng bình thường nhưng đến năm 
học lớp 6 thì thay đổi. Bạn ấy hay nghỉ 
học, trốn học để chơi game, do đó mà 
học tập không được tốt. Em muốn giúp 

bạn ấy thay đổi, không trốn học nữa 
nhưng mà bảo mãi bạn ấy vẫn như thế. 
Em bực lắm, em quát và mắng bạn ấy. 
Mỗi lần như thế bọn em lại cãi nhau, 
ghét nhau. Em không bao giờ xin lỗi vì 
bạn ấy lúc nào cũng sai hết. Bạn ấy lại 
vẫn trốn học. Em hết cách rồi. 

Hôm đó, trong tiết sinh hoạt lớp, cô 
Xuyến có dạy chúng em về kỹ năng giao 
tiếp với bạn bè hiệu quả và tôn trọng lẫn 
nhau. Sau khi học xong, em thấy mình 
nói chuyện, giúp đỡ bạn Tiến chưa đúng 
cách. Em mới chỉ muốn bạn ấy làm theo 
ý của em mà chưa biết lắng nghe hay 

chia sẻ với bạn ấy. Những lần bạn ấy trốn 
học đi chơi game, em không quát mắng 
bạn ấy nữa mà trò chuyện tìm hiểu tâm 
tư của bạn, nói cho bạn ấy biết điều hại 
khi mà bạn ấy trốn học đi chơi game. Em 
không bảo bạn ấy là “ngu, dốt” mỗi khi 
bạn ấy làm sai hoặc không làm được bài 
toán hoặc bài hoá. Em và bạn ấy cùng 
tìm ra cách giải. Thỉnh thoảng cũng 
vẫn cãi nhau, những lần nào mà em sai 
thì em xin lỗi bạn, bạn sai thì cũng xin 
lỗi em. Sau mỗi buổi học, chúng em 
thường ngồi học nhóm với nhau. Trên 
đường đi học về cũng nói chuyện với 
nhau về những bài học ở trên lớp. Mỗi 
ngày một ít. Dần dần bạn ấy không còn 
trốn học nữa. Bạn ấy đã tiến bộ hơn rất 
nhiều, đã bỏ hẳn chơi game và chăm 
chú học tập. 

Lúc đầu, thấy em và bạn Tiến chơi thân 
với nhau, một số bạn trong lớp thỉnh 
thoảng cũng trêu đùa là như này, như 
kia kiểu “thích nhau, yêu nhau”. Em bảo 
“bạn nam và bạn nữ cũng có thể là bạn 
thân được mà”. Sau này, khi được học về 
bình đẳng giới, về kỹ năng giao tiếp, các 
bạn không còn trêu đùa nữa mà thấy 
việc làm của em là rất đúng đắn. Cùng 
giúp nhau học tập, tiến bộ trong mối 
quan hệ bình đẳng và tôn trọng là điều 
mà tất cả chúng ta đều nên làm. 

Sau khi học xong, em thấy mình nói chuyện, giúp đỡ bạn Tiến chưa đúng cách. Em mới chỉ muốn bạn ý làm theo ý của em mà chưa biết lắng nghe hay chia sẻ với bạn ấy. 
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Thỉnh thoảng cũng vẫn cãi nhau, những lần nào mà em sai thì em xin lỗi bạn, bạn sai thì cũng xin lỗi em.
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Em bảo “bạn nam và bạn nữ cũng có thể là bạn thân được mà”.
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Cùng giúp nhau học tập, tiến bộ trong mối quan hệ bình đẳng và tôn trọng là điều mà tất cả chúng ta  đều nên làm. 
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I no longer get angry with Tien when 
he doesn’t listen to me. I’ve stopped 
yelling at him since my teacher taught 
us about communication skills during 
the “Connect With Respect” lessons. 

Tien and I live in the same village and 
go to school together every day. We’ve 
been friends since we were in Grade 5 
and have been in the same class from 
Grade 6 up to now in Grade 8. In Grade 
5, Tien was just the same as the other 
students, but in Grade 6, something 
changed. He missed classes all the 
time and dropped out of school to play 
games – his school results were terrible. I 
tried hard to help him change but every 
time I spoke to him about it, he refused 
to listen. I would get angry, yelling at 
him and then we would quarrel so 
viciously we’d end up hating each other. 
I could never bring myself to apologize 
because I thought I was in the right. He 
continued to miss classes. 

Then one day during class, Ms. 
Xuyen taught us about effective 

communication skills and mutual 
respect. I realized that I’d been talking 
to Tien in the wrong way. I just wanted 
him to do what I wanted, but I never 
listened to him or shared anything with 
him. The next time he missed classes, I 
took a different approach: I didn’t shout 
at him but I talked to him understand 

his concerns and explained what would 
happen if he kept missing classes. I 
stopped calling him “stupid” if he made 
mistakes or if he couldn’t do a math or 
chemistry exercise. Instead, we sat down 
and talked about the best way to solve 
the problem. We still argue sometimes 
but now we apologize to each other if 
we’re in the wrong. These days, we can 
usually be found studying together after 
class, and on the way home from school 
we talk about what we’ve learned. 
Little by little, Tien has stopped missing 
classes and is studying hard.

At first, when our classmates saw us 
become closer, some of them would 
joke, saying: “You like each other!” or 
“You love each other!” I told them that 
boys and girls can be best friends, too. 
Later, when we learned about gender 
equality and communication skills, 
my friends stopped making fun of us. 
Helping others as part of an equal and 
respectful relationship is a great way to 
learn and grow.

Ma Thi Hao, Giang Tran Tien, Grade 8B, Chien Pho 
Secondary Boarding School, Hoang Su Phi district, 

Ha Giang province. 

Boys and girls  can be best friends, too 

I realized that I’d been talking to Tien in the wrong way. I just wanted him to do what I wanted, but I never listened to him or shared anything with him.
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We still argue sometimes but now we apologize to each other if we’re in the wrong.
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I told them that boys and girls can be best friends, too. 
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Helping others as part of an equal and respectful relationship is a great way to learn and grow.
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Cô giáo Ma Thị Xuyến, giáo viên chủ nhiệm, 
dạy bộ môn Mỹ thuật, Trường THCS Nội Trú 
Chiến Phố, Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Một thế hệ phụ huynh  có trách nhiệm về Giới tốt sẽ tạo ra một thế hệ  học sinh tốt
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Việc dạy cho học sinh các chủ đề trong 
Bộ công cụ “Hướng dẫn xây dựng các 
mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng 
trong trường học” đã góp phần vào 
việc duy trì ổn định sĩ số học sinh đến 
trường, giảm bớt các trường hợp kết 
hôn sớm trong học sinh đặc biệt là học 
sinh nữ trong 2 năm gần đây. 

Xã Chiến Phố có tới hơn 90% người dân 
là dân tộc thiểu số như Mông, Tày, Nùng. 
Khá nhiều bậc phụ huynh vẫn còn quan 
niệm “con gái không cần phải học nhiều, 
con gái sau này cũng không làm được 
chức vụ gì, không đi học thì vẫn có cái 
ăn”, và thường bắt con nghỉ học để kết 
hôn khi mới ở tuổi 13-16. Chúng tôi gặp 
rất nhiều khó khăn trong việc vận động 
các em tiếp tục đi học. Vừa phải vận 
động, thuyết phục phụ huynh, vừa phải 
thuyết phục các em. Có trường hợp, 
chúng tôi phải đi tới hơn 10 lần gặp gỡ 
phụ huynh để thuyết phục, có khi phải 
nhờ cả chính quyền địa phương giúp 
đỡ. Chúng tôi không buồn vì điều đó. 
Điều mà chúng tôi băn khoăn lại chính 
là ở các em. Có trường hợp, phụ huynh 
đã đồng ý cho con tiếp tục đi học thì 
em đó lại không muốn đi học tiếp. Có 
em thì tự nghỉ học cho dù thầy cô giáo 
và bố mẹ đã thuyết phục nhiều lần. “Em 
biết đọc và viết đủ chữ là được rồi”. 

Qua các tiết học của bộ công cụ “Xây 
dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình 
đẳng trong trường học” được dạy vào 
cuối năm học lớp 6 và đầu năm học lớp 
7, các em đã có kiến thức tốt hơn trong 

giao tiếp, nhận thức tốt hơn về bình đẳng 
giữa nam và nữ, biết tìm kiếm sự hỗ trợ 
của thầy cô giáo, biết đấu tranh vì những 
quyền lợi chính đáng của mình. Như em 
Sùng Thị Sanh, học sinh lớp 9 của trường. 
Sanh múa và hát hay, em mong muốn 
sau này sẽ trở thành nghệ sĩ dân ca. Cuối 
năm học lớp 8 vừa qua, bố em bắt em 
nghỉ học để lấy chồng. Em đã không 
chịu. Em đã vận dụng tốt những những 
kiến thức học được từ các chủ đề về giới, 
bình đẳng giới, kỹ năng giao tiếp và tìm 
kiếm sự hỗ trợ, em đã biết vận dụng tốt 
để gỡ rối vấn đề của mình. Tôi chỉ giúp 
em một phần nhỏ trong quá trình đó. Tôi 
vui lắm, vì Sanh được đi học trở lại, vì thấy 
học trò của mình đã trưởng thành và 
hiểu biết hơn rất nhiều khi được học về 

bình đẳng giới, về cách nói chuyện hiệu 
quả và biết tìm đến những địa chỉ tin cậy 
để vận động sự hỗ trợ. 

Ở lớp cũng còn nhiều những thay đổi 
tích cực nữa mà các giáo viên chúng tôi 
quan sát được như các em không còn 
có các hành động phân biệt nữ và nam, 
hòa đồng với nhau, không phân biệt 
dân tộc hay giới tính. Vui nhất là thấy 
học trò của mình, đặc biệt là các em gái 
tự nhận thấy được tầm quan trọng của 
việc học tập, xóa bỏ định kiến “tự ti” về 
bản thân mình. Các em biết mình cần 
phải làm gì để tự bảo vệ mình trước 
những hành động, suy nghĩ của người 
khác có ảnh hưởng tới các em. 

Trong quá trình giảng dạy bộ công cụ, 
chúng tôi cũng gặp một số khó khăn 
như giáo viên chuyển trường hay nghỉ 
sinh con. Mỗi lần như vậy, các giáo viên 
mới lại phải mất thời gian để làm quen 
với kiến thức cũng như phương pháp 
giảng dạy. Nhưng những khó khăn đó 
không làm chúng tôi lùi bước. Chúng 
tôi sẽ tiếp tục giảng dạy bộ công cụ này 
cho những lứa học sinh tiếp theo ngay 
cả khi không còn dự án hỗ trợ. Hôm nay, 
các em được học và bồi đắp kiến thức và 
kỹ năng về bình đẳng giới, về tôn trọng 
giới và trách nhiệm giới. Ngày mai, các 
em rồi sẽ là những người trưởng thành, 
những phụ huynh trong tương lai, hy 
vọng điều đó sẽ giúp các em chăm lo và 
dạy dỗ con em mình tốt hơn. “Một thế 
hệ phụ huynh có trách nhiệm về Giới 
tốt sẽ tạo ra một thế hệ học sinh tốt”.

Việc dạy cho học sinh các chủ đề trong Bộ công cụ “Hướng dẫn xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học” đã góp phần vào việc duy trì ổn định sỹ số học sinh đến trường, giảm bớt các trường hợp kết hôn sớm trong học sinh đặc biệt là học sinh nữ trong 2 năm gần đây. 
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[…] các em đã có kiến thức tốt hơn trong giao tiếp, nhận thức tốt hơn về bình đẳng giữa nam và nữ, biết tìm kiếm sự hỗ trợ của thầy cô giáo, biết đấu tranh vì những quyền lợi chính đáng của mình.
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Vui nhất là thấy học trò của mình, đặc biệt là các em gái tự nhận thấy được tầm quan trọng của việc học tập, xóa bỏ định kiến “tự ti” về bản thân mình. 

PHOTOBOOKConnect with Respect 35



Hôm nay, các em được học và bồi đắp kiến thức và kỹ năng về bình đẳng giới, về tôn trọng giới và trách nhiệm giới. Ngày mai, các em rồi sẽ là những người trưởng thành, những phụ huynh trong tương lai, hy vọng điều đó sẽ giúp các em chăm lo và dạy dỗ con em mình tốt hơn.
PHOTOBOOK Hành trình thay đổi xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học36



Ma Thi Xuyen, teacher of Fine Arts, Chien Pho Secondary 
Boarding School, Hoang Su Phi district, Ha Giang province.

What we learn today,  we will teach to our children tomorrow 
Teaching the topics in the “Connect 
With Respect” Toolkit has helped 
stabilize attendance at our school. In the 
last 2 years, cases of early marriage have 
fallen among our students, particularly 
for girls.

Ethnic Minorities such as the Hmong, 
Tay and Nung account for more than 
90% of the households in Chien Pho 
commune. Unfortunately, some of the 
parents still think that girls don’t need 
to study because, “they won’t have 
status in society anyway” or “they’ll still 
eat whether they go to school or not.” 
Parents in the area often force their 
children to leave school to get married 
when they are just 13-16 years old. We 
used to face difficulties convincing 
students to continue their schooling 
because we had to convince the parents 
as well. In some cases, we had to visit 
the family 10 times and even then, we 
would have to ask the local authorities 
for help. We didn’t feel bad. We were 
more concerned about our students. 
There were even times when the parents 
agreed, but the child made the decision 
to drop out of school by themselves. 

Even though both teachers and parents 
repeatedly tried to persuade them to 
go to school, they would say things like: 
“I can read and write full words, that’s 
enough.”

Through the lessons in the “Connect 
With Respect “ toolkit, the children know 

Teaching the topics in the “Connect With Respect” Toolkit has helped stabilize attendance at our school. In the last 2 years, cases of early marriage have fallen among our students, particularly for girls.

more about how to communicate and 
are more aware about equality between 
men and women. They now know how 
to get support from their teachers and 
how to fight for their rights. Sung Thi 
Sanh, currently in Grade 9, was born to 
dance and sing. She wants to be a folk 
artist in the future. At the end of Grade 
8, her father forced her to quit school to 
get married, but she would not accept 
his decision. She has been successfully 
applying the knowledge she learned 
from topics about gender, gender 
equality, and communication skills to 
persuade her father for her to continue 
school. In that process, I have made a 
small contribution to it. 

I am very happy because Sanh can 
return to school. What is more, I see 
that my students have grown up and 
are more knowledgeable now they 
understand about gender equality and 
communication. Now, they know where 
to go and who they can trust if they 
need support. 

In the classroom, we have observed 
many other positive changes. The 
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students no longer discriminate against 
each other because of their gender. They 
get along with each other regardless of 
ethnicity or sex. The most interesting 
thing is that students, especially girls, 
have begun to realize the importance 
of studying as a means to improve their 
self-esteem and break out of outdated 
stereotypes. And they know how to 
protect themselves against the thoughts 
and actions of others.

When teaching the toolkit, we 
encountered some difficulties 
concerning personnel with some 
teachers transferring schools or taking 
maternity leave. It took time for the new 
teachers to get used to the topics and the 
teaching methods. But these difficulties 
can’t stop us. We will continue to teach 
the toolkit to the next generation of 
students even when the supporting 
project is gone. Today, they are learning 

about gender equality, gender respect 
and gender responsibility. Tomorrow, 
they will be adults, and then parents. 
Hopefully, what they learn today, they 
will teach their children tomorrow. “A 
generation of gender aware parents 
will foster the next generation of 
gender aware students”. 
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The children know more about how to communicate and are more aware about equality between men and women. They now know how to get support from their teachers and how to fight for their rights.
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The most interesting thing is that students, especially girls, have begun to realize the importance of studying as a means to improve their self-esteem and break out of outdated stereotypes. 
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Today, they are learning about gender equality, gender respect and gender responsibility. Tomorrow, they will be adults, and then parents. Hopefully, what they learn today, they will teach their children tomorrow. 
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Ai cũng cần được  bộc lộ và phát huy  hết khả năng của mình
Học sinh Trần Mỹ Anh, lớp 8B,  

Trường THCS Thực Nghiệm, Hà Nội 
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Tóc ngắn hay tóc dài không quan trọng, 
không phải là điều quyết định bạn là 
nam hay nữ. Quan trọng chính là “con 
người của mình như thế nào”. Cũng như 
khi thi đấu thể thao, nhường hay chơi 
không hết sức với bạn nữ không phải là 
bạn đang thể hiện sự bình đẳng mà là 
đang coi thường, không tôn trọng bạn 
thi đấu với mình. Đó là suy nghĩ của em 
sau khi được học các chủ đề về bình 
đẳng giới, tôn trọng sự khác biệt trong 
bộ Công cụ “Hướng dẫn xây dựng các 
mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng 
trong trường học”. 

Em đam mê môn bóng rổ từ hồi học cấp 
1. Em nói với bố mẹ sẽ cắt tóc ngắn để
đỡ phải vướng víu khi chơi, bố mẹ ủng
hộ em. Những người xung quanh và
bạn bè thấy em cắt tóc ngắn thì đều bảo 
“là con gái sao lại cắt tóc ngắn như con
trai, chẳng còn chút nữ tính nào”. Lên lớp 
6, em học tại Trường Thực Nghiệm này.
Mấy hôm đầu, các bạn trong lớp đều
tưởng em là con trai, các bạn nam xưng
hô “ông, tôi” với em, em bảo “Tớ là con
gái”. Các bạn khá ngạc nhiên và thấy em
có gì đó “khác thường” so với các bạn nữ
trong lớp. Các bạn không trêu chọc hay
tỏ thái độ phân biệt gì với em nhưng
em có thể cảm nhận thấy “các bạn
chưa chấp nhận một cô gái lại để “tóc
tém”như em. Mỗi khi lớp chia đội chơi
bóng rổ, các bạn nữ thường rất thích có
bạn nam trong đội để mạnh hơn trong
khi các bạn nam thì lại ngại lấy em vào
đội sợ bị ảnh hưởng đến thành tích của

đội. Những lúc đó, em cảm thấy hơi 
hụt hẫng. Có những lần, đội của em có 
nhiều bạn nữ hơn, các bạn nam bên đội 
bảo nhau chơi dưới sức, nhường đội 
em. Em thấy có gì đó “không ổn” nhưng 
không nói với các bạn bởi em lúc đó 
cũng không chắc chắn các bạn đúng 
hay là mình đúng là “khác thường”. 

Cuối năm học lớp 6 và đầu năm lớp 7, 
lớp em được cô giáo dạy các chủ đề 
trong bộ công cụ “Hướng dẫn xây 
dựng các mối quan hệ tôn trọng và 
bình đẳng trong trường học” trong 
đó có bình đẳng giới, tôn trọng sự khác 
biệt trong các tiết học kỹ năng sống. Từ 
những kiến thức em học được, em thấy 
“những điều mình đã và đang làm, suy 

nghĩ là đúng”. Các bạn trong lớp cũng 
thấy được điều đó và đã dần thay đổi. 
Khoảng cách của cô gái “tóc tém” với 
các bạn đã không còn nữa. Những trận 
bóng rổ đã thực sự “fair play”, mọi người 
trong đội đều thi đấu hết mình với tinh 
thần tôn trọng lẫn nhau và xem em là 
một “tài năng thực thụ”. Em rất tâm đắc 
câu nói của một vận động viên bóng rổ 
nữ nổi tiếng của Nga (Natalia Furaeva): 
“Mỗi cá nhân cần được bộc lộ và phát 
huy hết tiềm năng của mình. Cạnh 
tranh bình đẳng trong thể thao là 
việc làm đúng nhất”.

Dù bạn là trai hay gái thì hãy là chính 
mình, làm những điều mình thích và 
thấy phù hợp. 

Tóc ngắn hay tóc dài không quan trọng, không phải là điều quyết định bạn là nam hay nữ. Quan trọng chính là “con người của mình như thế nào”.
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Mỗi cá nhân cần được bộc lộ và phát huy hết tiềm năng của mình.
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Từ những kiến thức em học được, em thấy “những điều mình đã và đang làm, suy nghĩ là đúng”. Các bạn trong lớp cũng thấy được điều đó và đã dần thay đổi. 
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Dù bạn là trai hay gái thì hãy là chính mình, làm những điều mình thích và thấy phù hợp. 
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The length of our hair does not 
determine whether we are male or 
female. The most important quality is 
“how we are”. Just like when competing 
in sports, not playing at your best against 
a female friend is not about equality, it 
is looking down on and disrespecting 
your competitor. That’s what I think after 
learning about gender equality and 
respecting differences in the “Connect 
With Respect” Toolkit.

I have been passionate about basketball 
since I was in elementary school. I told 
my parents that I would cut my hair 
short so I wouldn’t get in trouble when I 
was playing, and my parents supported 
me. When people saw me with short 
hair, all of them – even my friends – said, 
“Why would a girl cut her hair short like a 
boy, where’s her femininity?” When I was 
in Grade 6, I studied at the Experimental 
School of Education Science. In the first 
few days, my classmates thought I was 
a boy. When the boys called me “Mr.”, 
I said, “I’m a girl.” My classmates were 
quite surprised and saw that I was a 
little “unusual” compared to the other 
girls in the class. They didn’t make fun 
of me or discriminate against me, but 

Everyone needs to reach their full potential
I could feel they couldn’t accept a girl 
with short hair. Whenever the class was 
divided into teams to play basketball, 
the girls often liked to have boys in the 
team so they would be stronger while 
the boys were afraid of me joining their 
team because they were scared I would 
make the team weaker. This made me 
feel disappointed. There were times 
when my team had more girls, and the 
boys in the other team told each other 
to take it easy to give my team a chance. 
I thought this was wrong but didn’t say 
anything because I wasn’t sure whether 
they were right or I was just being odd.

At the end of Grade 6 and the beginning 
of Grade 7, our class was taught topics 
in the “Connect With Respect“ 
Toolkit, including gender equality and 
appreciating differences during life 
skills lessons. From what I’ve learned, 
I see that what I have been doing and 
thinking is right. My classmates also see 
that and have gradually changed. The 
distance between the short-haired girl 
and everyone else is no longer there. 
Now, our basketball games are really “fair 
play”. Everyone on the team does their 
best with respect for each other and 

considers me a real talent. I really like 
the saying of a famous Russian female 
basketball player (Natalia Furaeva): 
“Every human being needs to find 
and realize his or her full potential. 
Equal competition in sports should 
define the best.”

No matter who you are a girl or a boy, 
be yourself, do what you like, and keep 
it real. 

Tran My Anh, Class 8B, Experimental School of Education 
Science, Hanoi.

The length of our hair does not determine whether we are male or female. The most important quality is ‘how we are”. 
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From what I’ve learned, I see that what I have been doing and thinking is right. My classmates also see that and have gradually changed. 
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Every human being needs to find and realize his or her full potential.

No matter who you are a girl or a boy, be yourself, do what you like, and keep it real.
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Cô giáo Nguyễn Thị Loan, giáo viên bộ môn 
Giáo dục công dân, Trường THCS Thực 

Nghiệm, Hà Nội. 

Đi học là hạnh phúc
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Việc các em trưởng thành hơn trong 
nhận thức và hành động cùng với khả 
năng tự bảo vệ bản thân mình/ tìm kiếm 
sự giúp đỡ trước những hành vi bạo lực 
hoặc chứng kiến bạo lực sẽ giúp ích các 
em rất nhiều tại thời điểm hiện tại cũng 
như sau này.

Sau khi được học những chủ đề của bộ 
công cụ, chúng tôi thấy các em có nhiều 
thay đổi tích cực. Trong các mối quan 
hệ bạn bè, giao tiếp và ứng xử, các em 
không còn trêu chọc, gắn nhãn những 
bạn có khác biệt về hình dáng bên ngoài 
và tính cách. Trường hợp một học sinh 
nam ở khối 8 chẳng hạn. Trước đây em 
hay là đề tài để các bạn mà ra trêu đùa, 
gọi là “chị hay dì” vì em có tính cách giống 
các bạn nữ. Hay như trường hợp của một 
em nữ cùng khối. Em để tóc ngắn, tính 
cách mạnh mẽ, lúc đầu các bạn cũng hay 
xì xào, bàn tán về việc “con gái gì mà như 
con trai”, và cũng có những khoảng cách 
nhất định đối với em. Sau khi được học 
các chủ đề, các em đã không còn khoảng 
cách, biết tôn trọng những sự khác biệt 
của bạn mình. Các em đã hòa đồng, 
đoàn kết và giúp đỡ nhau trong học tập 
cũng như vui chơi. 

Các em cũng đã biết cách bảo vệ bản 
thân mình và lên tiếng khi chứng kiến 
những xung đột hay bạo lực trong gia 
đình cũng như ngoài trường học. Các 
em cũng đã biết tìm kiếm sự giúp đỡ 
của thầy cô khi mà những vụ việc ngoài 
khả năng của các em hoặc cần tư vấn. 

Hôm trước có học sinh có nhắn tin cho 
tôi nhờ giúp đỡ, em viết “Con tình cờ 
chứng kiến chú của con đánh dì của 
con. Con có nên nói với mẹ con về việc 
này không ạ?”. Những kiến thức trong 
chủ đề “kỹ năng giao tiếp” cũng đã giúp 
các con có thể phòng chống và tự giải 
quyết những xung đột, mâu thuẫn của 
các bạn trong lớp thông qua đối thoại 
và hòa giải. 

Thầy cô thì cũng chỉ có thể giúp các một 
phần trong một giai đoạn nhất định. Cái 
chính là ở các em. Những thay đổi đó 
của các em đã góp phần xây dựng một 
môi trường học tập an toàn, lành mạnh 
và tin tưởng. Việc dạy cho học sinh 7 
chủ đề trong Bộ công cụ “Hướng dẫn 

xây dựng các mối quan hệ tôn trọng 
và bình đẳng trong trường học” đã 
góp phần thực hiện tôn chỉ của trường 
chúng tôi đó là “Đi học là hạnh phúc”. 

Trong quá trình giảng dạy bộ công cụ 
này chúng tôi hầu như không gặp khó 
khăn gì. Các chủ đề trong bộ công cụ rất 
hay và ý nghĩa. Hướng dẫn các phương 
pháp giảng dạy cho mỗi chủ đề rất cụ 
thể và dễ dàng áp dụng. Hơn nữa, trường 
chúng tôi có tiết học Kỹ năng sống riêng 
nên việc đưa các chủ đề này vào trong 
những tiết học về kỹ năng sống hoàn 
toàn phù hợp. Chúng tôi cũng mong Bộ 
Giáo dục – Đào tạo sẽ đưa các chủ đề 
này vào Bộ môn Giáo dục Công dân và 
áp dụng trên toàn quốc. 

Những thay đổi đó của các em đã góp phần xây dựng một môi trường học tập an toàn, lành mạnh và tin tưởng. Việc dạy cho học sinh [...] Bộ công cụ đã góp phần thực hiện tôn chỉ của trường chúng tôi đó là “Đi học là hạnh phúc”. 
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Các em cũng đã biết cách bảo vệ bản thân mình và lên tiếng khi chứng kiến những xung đột hay bạo lực trong gia đình cũng như ngoài trường học. Các em cũng đã biết tìm kiếm sự giúp đỡ của thầy cô khi mà những vụ việc ngoài khả năng của các em hoặc cần tư vấn.
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 Các chủ đề trong bộ công cụ rất hay và ý nghĩa. Hướng dẫn các phương pháp giảng dạy cho mỗi chủ đề rất cụ thể và dễ dàng áp dụng. [...] Chúng tôi cũng mong Bộ Giáo dục – Đào tạo sẽ đưa các chủ đề này vào Bộ môn Giáo dục Công dân và áp dụng trên toàn quốc. 
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The students have become more 
mature in their understanding of 
conflict, violence and seeking support. 
What they have learned will enable 
them to protect themselves against acts 
of violence both now and in the future.

After learning about the topics in the 
“Connect With Respect” Toolkit, we 
have seen many positive changes 
in the students. In their friendships, 
communication and behavior, they no 
longer tease and label other students 
based on their appearance, personality 
or behavior, particularly with regards to 
gender norms. The case of a male student 
in Grade 8 offers a typical example. In 
the past, he used to be a target for his 
friends to make fun of. They called him 
"sister” or “aunt" because he displays 
feminine characteristics. Or the case of a 
female student in the same Grade, who 
has short hair and a strong personality. 
At first, her friends whispered, saying 
things like "what girl is like a boy?", and 
they kept a certain distance from her. 

Going to school is happiness

After learning about the Toolkit topics, 
they no longer keep their distance but 
instead show a new-found respect for 
their friend’s differences. They are more 
sociable and help each other in their 
studies and in their social lives.

They also know how to protect 
themselves and speak up when they 
witness conflict or violence at home and 
outside school. And they know how to 
seek help from teachers when situations 
get out of control or when they need 
advice. Yesterday, a student texted me 
asking for help. He wrote: “I happened 
to witness my uncle beating my aunt. 
Should I tell my mother about this?" The 
communication skills topic has helped 
the students to prevent and resolve their 
own conflicts in class through dialogue 
and reconciliation.

We, as their teachers, can only offer 
advice for a short period of their lives 
- they are the most important piece
of the puzzle. These changes have

contributed to building a safe, healthy 
and trusting learning environment. 
Teaching students the seven topics in 
the “Connect With Respect” Toolkit 
has contributed to the realization of 
our school’s motto “Going to School is 
Happiness.”

We have had little difficulty teaching the 
Toolkit. The topics are very interesting 
and meaningful. The teaching 
instructions and methods for each topic 
are specific and easy to apply. Moreover, 
our school has its own life skills subject 
so it is perfectly appropriate to integrate 
these topics into the life skills lessons. We 
also hope that the Ministry of Education 
and Training will include these topics in 
the civic education subject and apply 
them nationwide.

Nguyen Thi Loan, Homeroom teacher, Teacher of Civic 
Education, Experimental School of Education Science, Hanoi. 
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These changes have contributed to building a safe, healthy and trusting learning environment. Teaching students the Toolkit has contributed to the realization of our school’s motto “Going to School is Happiness.”

PHOTOBOOKConnect with Respect 55



They also know how to protect themselves and speak up when they witness conflict or violence at home and outside school. And they know how to seek help from teachers when situations get out of control or when they need advice.
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The topics are very interesting and meaningful. The teaching instructions and methods for each topic are specific and easy to apply. [...] We also hope that the Ministry of Education and Training will include these topics in the civic education subject and apply them nationwide.
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Thu hẹp khoảng cách  để không ai bị bỏ lại phía sau
Học sinh Lê Kiều Thiên Ân, lớp 8/3,  

Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh, Đà Nẵng
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Cuối năm lớp 6 và đầu năm lớp 7, chúng 
em được cô giáo chủ nhiệm giới thiệu 
và học các chủ đề trong bộ Công cụ 
“Hướng dẫn xây dựng các mối quan 
hệ tôn trọng và bình đẳng trong 
trường học”. Sau khi được học, các bạn 
trong lớp có những thay đổi lớn trong 
việc giao tiếp, quan hệ bạn bè trở nên 
thân thiện, gần gũi hơn và tôn trọng 
nhau hơn. Thay đổi lớn nhất mà em thấy 
đó là các bạn đã không còn giữ khoảng 
cách với các bạn có những khó khăn 
trong giao tiếp hay khó khăn trong nhận 
thức ở trong lớp. 

Lớp em có một bạn gặp khó khăn trong 
giao tiếp. Bạn ý hiểu những gì người 
khác nói nhưng lại khó diễn đạt những 
gì mình muốn nói cho người khác. Bạn ý 
học với chúng em từ lớp 6. Hồi đầu năm 
lớp 6, khi xếp chỗ ngồi, ai cũng đùn đẩy, 
không muốn ngồi cạnh bạn ý vì ngồi 
cạnh bạn ấy chẳng biết nói chuyện thế 
nào. Không ai xung phong ngồi cạnh, 
chỉ đến khi cô giáo phân công ngồi thì 
mới miễn cưỡng ngồi vào bàn. Do khó 
khăn trong giao tiếp nên hầu như các 
bạn trong lớp rất ít khi nói chuyện với 
bạn ý. Nhiều khi bạn ý trả lời chưa đúng 
còn bị các bạn trêu. Giờ ra chơi, các bạn 
vui chơi với nhau, còn bạn ấy chỉ lủi thủi 
một mình trong lớp. Cô giáo chủ nhiệm 
lớp em cũng quan tâm và nhắc nhở cả 
lớp về đoàn kết, hòa đồng, giúp đỡ bạn 
trong học tập nhưng cũng không thay 
đổi mấy. Các bạn không còn trêu bạn 
mỗi khi trả lời sai nhưng vẫn còn có điều 

gì đó, kiểu như “khoảng cách nhất định 
với bạn”. 

Sau khi được học các chủ đề về bình 
đẳng giới, tôn trọng sự khác biệt, kỹ 
năng giao tiếp, bọn em chẳng ai bảo ai, 
cảm thấy mình đã làm sai sai nhiều khi 
“bỏ quên” mất một người bạn của mình 
trong lớp. Thế rồi, lớp trưởng tụ tập các 
bạn lại và tổ chức một buổi họp kín. Bọn 
em đã viết một bức thư xin lỗi bạn về 
việc thiếu đoàn kết và phân biệt đối xử. 
Chúng em còn phân công nhau, có đứa 
cùng học môn toán, có đứa cùng học 
môn tiếng Anh với bạn, còn riêng em thì 
cùng học nhóm với bạn môn Ngữ Văn, 
để giúp bạn nắm được kiến thức. À, khi 
bạn ấy nhận được bức thư gấp trong 
trang sách của mình, bạn ấy đọc, bọn 
em lén nhìn và đã thấy niềm vui trong 
mắt bạn. Trong mùa dịch COVID-19 
vừa rồi phải học Online, bạn gặp nhiều 

Sau khi được học, các bạn trong lớp có những thay đổi lớn trong việc giao tiếp, quan hệ bạn bè trở nên thân thiện, gần gũi hơn và tôn trọng nhau hơn. Thay đổi lớn nhất mà em thấy đó là các bạn đã không còn giữ khoảng cách với các bạn có những khó khăn trong giao tiếp hay khó khăn trong nhận thức ở trong lớp. 

khó khăn, lớp em đã phân công nhau 
đến nhà bạn cùng học và giúp đỡ bạn. 
Chúng em cũng đã học cách hiểu ngôn 
ngữ diễn đạt của bạn để có thể giao tiếp 
và hiểu bạn một cách tốt hơn. Bây giờ, tụi 
em, đứa nào cũng tranh nhau để được 
ngồi cùng bàn với bạn. Khi học cùng 
môn ngữ văn, em nhận thấy bạn ấy có 
những suy nghĩ dí dỏm và nhìn nhận sự 
việc một cách rất vui vẻ và hài hước.  

Các chủ đề trong bộ công cụ “Hướng 
dẫn xây dựng các mối quan hệ tôn 
trọng và bình đẳng trong trường học” 
rất hay và hữu ích với em và các bạn khác 
trong lớp, giúp bọn em phá vỡ rào cản, 
tôn trọng và xây dựng tình bạn tốt đẹp 
hơn. Mà em thấy, một câu nói rất hay của 
bạn lớp trưởng đẹp trai, nhà ngoại giao 
tương lai của chúng em nói rất đúng là 
“chúng mình cùng cố gắng giúp đỡ nhau 
để không ai bị bỏ lại phía sau”. 
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 “Chúng mình cùng cố gắng giúp đỡ nhau để không ai bị bỏ lại phía sau”. 
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Các chủ đề trong bộ công cụ “Hướng dẫn xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học” rất hay và hữu ích với em và các bạn khác trong lớp, giúp bọn em phá vỡ rào cản, tôn trọng và xây dựng tình bạn tốt đẹp hơn.

PHOTOBOOKConnect with Respect 61



Sau khi được học các chủ đề về bình đẳng giới, tôn trọng sự khác biệt, kỹ năng giao tiếp, bọn em chẳng ai bảo ai, cảm thấy mình đã làm sai sai nhiều khi “bỏ quên” mất một người bạn của mình trong lớp. 
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At the end of Grade 6 and at the 
beginning of Grade 7, we were taught 
topics in the "Connect With Respect" 
Toolkit by our homeroom teacher. After 
the lessons, my classmates and I have 
changed the way we communicate 
and our friendships have become 
stronger. We are closer now and show 
more respect to each other. The biggest 
change I see is that my classmates no 
longer keep away from the kids in my 
class who have cognitive difficulties or 
who find it difficult to communicate.

One of my classmates has difficulties 
communicating. She can understand 
what we say but finds it difficult to 
express herself to others. She has been 
studying with us since Grade 6. At the 
beginning of the year, when we were 
arranging our seats, no one wanted to 
sit next to her because we didn't know 
how to talk to her. No one volunteered. It 
was only when our homeroom teacher 
assigned seats that we reluctantly sat 
next to her. Because of her difficulties, 

Leave no one behind

the kids in our class rarely talked to her. 
She was often teased when she couldn’t 
answer a simple question correctly. 
During breaks, while we played together 
and had fun, she sat alone in class. 
Even though our homeroom teacher 
reminded the class about solidarity and 
helping one another, we didn’t really 
change. We no longer teased her every 
time she got an answer wrong, but there 
was still something, a certain distance 
between her and the rest of us.

After learning about gender equality, 
appreciating differences, and 
communication skills, we all felt that 
we had behaved badly to the one 
classmate that needed our support 
the most. The class monitor gathered 
everyone together and held a meeting. 
We wrote a letter apologizing to her for 
our lack of solidarity and for the way 
we had discriminated against her. We 
have assigned members of the class to 
help her understand our school work. 
Anyone who is good at maths, helps 

her with maths. If you are good at 
English, you help her with her English 
work. I help her with literature. We saw 
the joy on her face when she read our 
letter. When the last COVID-19 outbreak 
occurred, she faced difficulties studying 
online, so we took turns to go to her 
home to help. We have also learned to 
understand her spoken language so 
that we can better communicate. Now, 
our classmates fight to sit next to her. 
When studying literature with her, I 
have noticed how witty she is and how 
she sees things from an interesting and 
humorous point of view.

The topics in the “Connect With 
Respect” Toolkit have been very 
interesting to me and the rest of my 
class, helping us to break down barriers, 
and to respect and develop stronger 
relationships. I agree with the words of 
our handsome monitor – a diplomat of 
the future: "We try to help each other so 
that no one is left behind".

Le Kieu Thien An, Grade 8/3, Do Thuc Tinh 
Secondary School, Da Nang
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 After the lessons, my classmates and I have changed the way we communicate and our friendships have become stronger. We are closer now and show more respect to each other. 
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After learning about gender equality, appreciating differences, and communication skills, we all felt that we had behaved badly to the one classmate that needed our support the most. 
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The topics in the “Connect With Respect” Toolkit have been very interesting to me and the rest of my class, helping us to break down barriers, and to respect and develop stronger relationships. 
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"We try to help each other so that no one is left behind".
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Cô giáo Lê Thị Thanh Kim, giáo viên dạy nhạc, 
Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh, Đà Nẵng

Động Lực Lớn Từ Những  Thay Đổi Tích Cực Mỗi Ngày
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Tôi rất vui khi hàng ngày chứng kiến sự 
thay đổi tích cực của học sinh sau khi 
được học các chủ đề trong bộ công cụ 
“Hướng dẫn xây dựng các mối quan 
hệ tôn trọng và bình đẳng trong 
trường học”. Đó là động lực lớn để tập 
thể giáo viên chúng tôi tiếp tục giảng 
dạy những chủ đề này. 

Trước khi được học các chủ đề trong 
bộ công cụ, trong học sinh có những 
hiện tượng trêu chọc, gắn nhãn đối với 
những bạn có biểu hiện khác với giới 
tính của mình. Các học sinh nam mà 
thấy những bạn cùng giới không mạnh 
bạo n là thường hay bắt nạn, chế giễu và 
gắn nhãn như “công chúa”, “cô nương”, 
và ít chơi với các bạn đó. Có một số học 
sinh lấy những khuyết điểm của cơ thể 
bạn ra làm trò đùa, gọi tên bạn như “Lùn, 
Lé, Đen”.  Có những em còn lấy khuyết 
tật của ông nội bạn ra đùa giỡn đến 
mức bạn đó tức quá, không biết làm gì 
đã ngồi ôm mình trong góc lớp và tự xé 
tay áo của mình. 

Sau một thời gian học theo bộ cung cụ 
“Hướng dẫn xây dựng các mối quan 
hệ tôn trọng và bình đẳng trong 
trường học” vào tiết học Giáo dục 
Công dân, chúng tôi đã nhìn nhận 
thấy học sinh của mình thay đổi hẳn. 
Các em đã hiểu được những khác biệt 
về giới giữa bạn nam và bạn nữ, biết tôn 
trọng sự khác biệt về hình thể, về hoàn 
cảnh và suy nghĩ riêng. Hầu như không 
còn hiện tượng gắn nhãn hay gọi tên 

kèm theo những khuyết điểm đó nữa. 
Các học sinh của tôi đã biết tìm kiếm sự 
giúp đỡ của giáo viên khi chứng kiến 
những trường hợp có sự mâu thuẫn hay 
trêu đùa quá mức.

Còn đối với thầy cô, việc tham gia lớp tập 
huấn và trực tiếp giảng dạy cho các em 
các chủ đề của bộ Công cụ, hay chia sẻ 
cùng nhau qua tổ nhóm chuyên môn 
cũng giúp giáo viên có những thay đổi, 
sâu sát hơn trong tìm hiểu rõ nguyên 
nhân các trường hợp học sinh có những 
hành vi chưa tốt để hỗ trợ tốt hơn. Ở lớp 

tôi, có một học sinh nam, vào năm lớp 
8, em tự nhiên học tập chểnh mảng, hay 
trốn học chơi game, hay nổi cáu đánh 
bạn, khi thầy cô biết nhắc nhở thì tỏ 
thái độ bất cần. Nếu như trước đây, theo 
quy chế tôi sẽ báo cáo với Hội đồng nhà 
trường để kỷ luật em đó ngay. Nhưng bây 
giờ tôi đã có cách làm việc khác. Tôi đã 
dành thời gian để tìm hiểu nguyên nhân 
sâu xa đằng sau những hành vi của em. 
Em bị ảnh hưởng bởi hành vi bạo lực của 
ba đối với mẹ, thương mẹ nhưng em 
không biết làm gì, ức chế nên mới như 
vậy. Tôi đã có những giải pháp tiếp cận và 
thuyết phục một cách hợp lý đối với em 
và cả bố của em. Tôi thật sự vui vì ba em 
đã thay đổi, em cũng thay đổi tích cực, 
không cáu gắt, nổi nóng, hoà đồng với 
bạn bè và kết quả học tập tốt trở lại. Bộ 
công cụ giảng dạy này, đã giúp giáo viên 
chúng tôi có được cách tiếp cận nhân 
văn và sâu sát hơn với học sinh, thực sự 
là cầu nối, điểm tựa của học sinh mỗi khi 
các em gặp phải những vấn đề khó khăn 
trong học tập, gia đình cũng như trong 
quan hệ bạn bè. 

Trong quá trình giảng dạy, khó khăn lớn 
nhất đó là thời gian. Các giáo viên phải 
hết sức sắp xếp công việc chuyên môn 
để có thời gian giảng dạy các chủ đề này 
bởi hiện tại tất cả 7 chủ đề này đều chỉ 
do giáo viên chủ nhiệm dạy. Hiệu quả 
mà bộ công cụ này đem lại cho học sinh 
và giáo viên thực sự là động lực lớn để 
chúng tôi tiếp tục giảng dạy cho những 
lứa học sinh tiếp theo. 

Tôi rất vui khi hàng ngày chứng kiến sự thay đổi tích cực của học sinh sau khi được học các chủ đề trong bộ công cụ “Hướng dẫn xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học”. Đó là động lực lớn để tập thể giáo viên chúng tôi tiếp tục giảng dạy những chủ đề này. 
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Các em đã hiểu được những khác biệt về giới giữa bạn nam và bạn nữ, biết tôn trọng sự khác biệt về hình thể, về hoàn cảnh và suy nghĩ riêng. [...] Các học sinh của tôi đã biết tìm kiếm sự giúp đỡ của giáo viên khi chứng kiến những trường hợp có sự mâu thuẫn hay trêu đùa quá mức.
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Bộ công cụ giảng dạy này, đã giúp giáo viên chúng tôi có được cách tiếp cận nhân văn và sâu sát hơn với học sinh, thực sự là cầu nối, điểm tựa của học sinh mỗi khi các em gặp phải những vấn đề khó khăn trong học tập, gia đình cũng như trong quan hệ bạn bè. 
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Hiệu quả mà bộ công cụ này đem lại cho học sinh và giáo viên thực sự là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục giảng dạy cho những lứa học sinh tiếp theo. 
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I have been overjoyed to witness the 
positive changes in our students after 
learning topics from the “Connect 
With Respect” Toolkit. It has become 
the motivation for the teachers here to 
continue teaching the Toolkit.

Before learning the Toolkit topics, 
students would tease and label those 
whose looks or behavior didn’t fit with 
accepted gender norms. Male students 
who were seen as weak or not aggressive 
enough were more likely to be bullied 
and ridiculed. They would have been 
labelled as a "princess" or a "lady". They 
would have been discriminated against 
and left out of student games and 
activities. Some students used to make 
jokes about other students’ physical 
appearance, using names to make fun 
of perceived defects, such as "short” or 
“black". 

Male students were often cruelly teased. 
Many developed inhibitions as a result 
but were afraid and did not know how to 
get help from friends or teachers. In one 
case, some students even used a friend’s 

grandfather’s disability to make fun of 
him, making him so angry that he didn’t 
know what to do with himself; he just 
hugged himself in the corner of the class 
tearing at his sleeve in frustration. When 
other students witnessed this incident, 
they immediately notified me so I could 
offer the student support. I explained to 
the students how damaging teasing of 
this nature can be and demanded they 
never behave that way again. 

Since the School Management Board 
decided to include the “Connect With 
Respect” Toolkit into civics lessons, 
we have seen our students change 
completely. They have started to 
understand the gender differences 
between boys and girls, and are more 
respectful of differences in body shape, 
circumstances, and ideas. Labeling 
or naming associated with perceived 
defects has almost completely 
disappeared. Also, my students have 
learned how to seek help from their 
teachers when they see instances of 
conflict or excessive teasing.

As for the teachers, we have also changed. 
Our participation in training courses and 
our experiences teaching the Toolkit have 
given us new perspectives on respectful 
and healthy relationships in school. As 
part of our learning, we have studied 
the causes of bad behavior. For example, 
in my class, an 8th grade male student 
suddenly became lazy, often skipping 
class to play games. He began losing his 
temper easily and would hit out at other 
students. When teachers reprimanded 
him about his behavior, he became 
angry. In the past, I would have reported 
him to the School Management Board for 
immediate disciplinary action. But now I 
have a different way of working. I talked 
to him and his classmates to find out why 
his behavior had changed so suddenly. 
I found out that he was affected by his 
father’s violent acts against his mother, a 
person with a disability. He had nowhere 
to turn and no one to talk to.  As such, I have 
had proper approaches and methods to 
persuade both him and his father. I'm 
relieved that his father has changed. I 
have also seen positive changes in the 
student’s behavior. The Toolkit has given 

Seeing positive change motivates teachers
Mrs.  Le Thi Thanh Kim, Homeroom teacher, Teacher 
of Music, Do Thuc Tinh Secondary School, Da Nang.
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the teachers insights into a more humane approach when 
dealing with our students. It has also become a support 
for students when they encounter problems in school or 
in their relationships with family and friends.  

Our biggest difficulty is time. Teachers have to arrange 
their work schedules to find the time to teach the Toolkit 
because all seven topics are taught by homeroom 
teachers. The knowledge and skills that the Toolkit offers 
to both students and teachers is all the motivation we 
need to continue teaching it to the next generation of 
students.

They have started to understand the gender differences between boys and girls, and are more respectful of differences in body shape, circumstances, and ideas. [...] Also, my students have learned how to seek help from their teachers when they see instances of conflict or excessive teasing.
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I have been overjoyed to witness the positive changes in our students after learning topics from the “Connect With Respect” Toolkit. It has become the motivation for the teachers here to continue teaching the Toolkit.
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The knowledge and skills that the Toolkit offers to both students and teachers is all the motivation we need to continue teaching it to the next generation of students.
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The Toolkit has given the teachers insights into a more humane approach when dealing with our students. It has also become a support for students when they encounter problems in school or in their relationships with family and friends.  
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Hãy mở lòng, biết sẻ chia  và thực sự tôn trọng những sự khác biệt của nhau Học sinh Nguyễn Phương Anh, lớp 7A3,  
trường THCS Nguyễn Văn Tố, TP Hồ Chí Minh.
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Đối với con thì những tiết học về “Xây 
dựng các mối quan hệ tôn trọng và 
bình đẳng trong trường học” đã cho 
những kiến thức bổ ích. Con thấy con 
lớn hẳn lên, hiểu mình hơn. Con biết 
đồng cảm với bạn bè của mình nhiều 
hơn và biết thực sự tôn trọng sự khác 
biệt, tôn trọng điểm mạnh và lợi thế của 
nhau. 

Con là thành viên và là một chỉ huy 
trong đội trống-kèn của nhà trường từ 
năm lớp 6. Hồi con và một số bạn mới 
vô đội, có những anh/chị lớp trên đã tập 
trống, kèn lâu hơn, các anh chị ấy mạnh 
về kỹ năng hơn so với tụi con. Lúc đó 
chẳng ai nói chuyện với ai cả, cứ đến giờ 
tập là tập thôi. Nhưng mà khi tập nó sẽ 
xảy ra những sự cố không mong muốn 
như bạn thì thổi sai nốt, bạn khác vào 
nhịp trống nhanh quá. Khi đó, các bạn 
cứ thấy ai làm sai là chỉ thẳng vào và 
trách móc và điều đó thực sự là không 
tôn trọng nhau và làm những thành 
viên mới như tụi con mặc cảm và tự ti. 
Kể từ khi chúng con được học về “Xây 
dựng các mối quan hệ tôn trọng và 
bình đẳng” do cô giáo âm nhạc dạy, 
con quan sát thấy sự thay đổi. Chúng 
con mở lòng hơn, chia sẻ nhiều hơn, tôn 
trọng nhau hơn. Toàn đội giờ ai cũng 
hiểu được rằng đoàn kết làm nên sức 
mạnh của cả đội. Khi một bạn chơi sai 
thì không phải bạn ấy sai mà do toàn đội 
chưa có sự đoàn kết và phối hợp nhịp 

nhàng. Và nếu có ai đó chưa vào đúng 
nhịp thì các thành viên khác cần phân 
tích và cùng chơi lại để thuần thục hơn. 

Những chủ đề về “tôn trọng sự đa dạng 
và khác biệt về giới” giúp con và các bạn 
hiểu rõ bên cạnh 2 giới Nam và Nữ còn 
có một cộng đồng có các bản dạng giới 
riêng và đa dạng mà được gọi chung 
là cộng đồng LGBTQ, và hiểu rằng bản 
dạng giới, sự đa dạng và khác biết về 
giới tính cần được tôn trọng. Lớp con có 
một bạn, sau khi học xong chủ để này 
bạn đã nhận ra mình có sự khác biệt về 
Giới so với các bạn cùng lớp. Bạn đã chủ 

động nói chuyện với bố mẹ về giới tính 
của mình và bố mẹ không phản đối hay 
ngăn cản. Bạn cũng mạnh dạn nói với 
các bạn trong lớp về giới tính của mình. 
Cả lớp vẫn thân thiện và tôn trọng bạn. 

Mọi việc sẽ đơn giản và tốt đẹp hơn khi 
chúng ta biết mở lòng, chia sẻ và thực sự 
tôn trọng những sự khác biệt của nhau. 

Chúng con mở lòng hơn, chia sẻ nhiều hơn, tôn trọng nhau hơn. Toàn đội giờ ai cũng hiểu được rằng đoàn kết làm nên sức mạnh của cả đội.
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Con thấy con lớn hẳn lên, hiểu mình hơn. Con biết đồng cảm với bạn bè của mình nhiều hơn và biết thực sự tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng điểm mạnh và lợi thế của nhau.
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Mọi việc sẽ đơn giản và tốt đẹp hơn khi chúng ta biết mở lòng, chia sẻ và thực sự tôn trọng những sự khác biệt của nhau.
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Những chủ đề về “tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về giới” giúp con và các bạn hiểu rõ bên cạnh 2 giới Nam và Nữ còn có một cộng đồng có các bản dạng giới riêng và đa dạng mà được gọi chung là cộng đồng LGBTQ, và hiểu rằng bản dạng giới, sự đa dạng và khác biết về giới tính cần được tôn trọng.
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For me, the “Connect With Respect” 
lessons are packed with useful 
knowledge. I have grown up and I 
understand myself more than I did 
before. I can empathize with my friends 
better and have a new-found respect 
for people, no matter their differences, 
strengths or weaknesses.

I have been a member and leader of the 
school drum and trumpet team since 
the 6th grade. When I was new to the 
team, there were a lot of older students 
and they were much better players than 
the rest of us. Whenever we played, 
we hardly talked to each other, but if 
someone made a mistake, played the 
wrong note or played the drums out of 
time, the older members pointed it out 
straight away. They were quick to blame 
the newer members of the team and 
were so disrespectful it made us feel 
guilty and inferior. 

Since learning about “Connect With 
Respect” from our music teacher, I 
have seen quite a few positive changes. 
We open up our hearts, share and 
respect each other much more than 
we did before. The whole team now 

Be open, share and respect each other’s differences 
understands that unity is strength. 
When a friend plays out of tune, it is 
not because he is wrong alone but 
because the whole team has lost unity 
and coordination. And if someone is 
not playing to the right rhythm, the 
other members need to work out what 
happened and play the piece again to 
make sure everyone can follow the beat.

The respecting gender diversity topic 
helped me and my friends understand 
that besides the two main genders, 
there is a community with diverse and 
distinct gender identities known as the 
LGBTQ community.

We’ve begun to understand that 
gender identity, diversity and difference 
should be respected. After studying 
this topic, one of my closest friends has 
realized that she belongs to the LGBTQ 
community. She has talked to her 
parents about her real gender identity 
and they have accepted her for who 
she is. She has also come out to her 
classmates and everyone is still friendly 
and shows her the respect she deserves.

Things are simpler and better when 
we know how to open up, share and 
respect each other's differences.

Nguyen Phuong Anh, class 7A3, Nguyen Van To 
Secondary School, Ho Chi Minh City.

We open up our hearts, share and respect each other much more than we did before. The whole team now understands that unity is strength. 
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` I have grown up and I understand myself more than I did before. I can empathize with my friends better and have a new-found respect for people, no matter their differences, strengths or weaknesses.
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Things are simpler and better when we know how to open up, share and respect each other's differences.
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The respecting gender diversity topic helped me and my friends understand that besides the two main genders, there is a community with diverse and distinct gender identities known as the LGBTQ community.
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Thầy Nguyễn Hoàng Tâm, giáo viên mỹ thuật, 
trường THCS Nguyễn Văn Tố, TP Hồ Chí Minh.

Hành trang tốt cho những chặng đường tiếp theo của  học sinh
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Thỉnh thoảng một cô cậu học trò nào đó 
ở khối 7 lại hỏi tôi “thầy ơi bao giờ lớp 
em lại được thầy dạy về “xây dựng các 
mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng 
nữa vậy”, tụi em nhớ các các bài tập 
và trò chơi mà thầy dạy tụi em lắm ạ”. 
Tôi rất vui khi các chủ đề trong bộ công 
cụ này được học trò hào hứng tiếp nhận 
và hạnh phúc khi thấy các trò của mình 
dần trưởng thành, hòa đồng và đoàn kết 
với nhau hơn. 

Tôi là một trong hai giáo viên mỹ thuật, 
âm nhạc được cử đi tập huấn để về 
triển khai dạy lại các chủ đề trong bộ 
công cụ “Hướng dẫn xây dựng các 
mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng 
trong trường học”. Sau khi tập huấn, 
tôi trao đổi với Hội đồng nhà trường về 
cách thức triển khai thí điểm các chủ đề 
này ở khối 6. Chúng tôi đã tổ chức một 
buổi hội thảo nhỏ với các giáo viên chủ 
chốt khác trong trường như các thầy cô 
chủ nhiệm, các thầy cô dậy môn sinh 
học, ngữ văn để chia sẻ các nội dung 
tập huấn và tìm cách lồng ghép và mở 
rộng các chủ đề của bộ công cụ này vào 
những tiết học chính khoá đó. Chúng 
tôi rất vui khi các giáo viên khác đều 
hồ hởi tiếp nhận, và lồng ghép các nội 
dung này trong các tiết học về sinh học, 
ngữ văn, buổi sinh hoạt tuần của giáo 
viên chủ nhiệm lớp. 

Bên cạnh các hướng dẫn giảng dạy cho 
mỗi chủ đề trong bộ công cụ, tôi đã chủ 
động tìm hiểu, sưu tầm thêm các hoạt 
động, trò chơi phù hợp với nội dung và 

với học trò của mình để qua đó truyền tải 
kiến thức một cách tốt nhất tới các con. 
Những chiếc thẻ màu đã trở thành công 
cụ trợ giúp đắc lực cho tôi khi bắt đầu các 
tiết học này. Trước mỗi tiết học, tôi đều 
phát cho mỗi trò 2 tấm thẻ xanh và vàng, 
và đề nghị mỗi em sẽ nhận xét mang tính 
xây dựng cho một người bạn trong lớp 
của mình 3 điểm tốt hoặc mới được cải 
thiện trên thẻ xanh, 3 điểm cần cải thiện 
để tốt hơn trên thẻ vàng. Tất nhiên, người 
viết nhận xét sẽ dưới dạng ẩn danh. Tôi 
sẽ lựa chọn 5 tấm bìa xanh và 5 tấm bìa 
vàng để đọc những nhận xét này trước 

lớp, trước khi bắt đầu tiết học.

Các trò của tôi làm việc này rất nghiêm 
túc. Các con viết dí dỏm, bông đùa 
nhưng trên tinh thần xây dựng và đặc 
biệt là có góp ý nhưng không làm bạn 
mình tổn thương. Và những góp ý đó tôi 
đều ghi lại. Khi tôi đọc các nhận xét dí 
dỏm đó ở lớp, các trò cười ngặt nghẽo, 
nhưng những bạn có điểm nhận xét 
cần cải thiện đều xác nhận những điểm 
đó một cách vui vẻ. Thế rồi tôi quan sát 
các nhận xét về sau, và quan sát hàng 
ngày trên cô, cậu học trò đó của tôi, 
tôi thật vui khi thấy các con đã sửa đổi 
những điểm cần cải thiện đó một cách 
nhanh chóng và bền vững. Có trò còn 
chủ động tìm tôi và hỏi “thầy, con đã sửa 
rồi này, con đi vớ mới, con chải đầu gọn 
gàng, con không để cổ áo bị nhăn rồi 
này. Thầy cho con biết đi, hôm nay các 
bạn viết nhận xét về con thế nào thầy?”

Mỗi tiết học trong bộ công cụ đều được 
các em trông đợi. Các em hào hứng 
tham gia và sẵn sàng chia sẻ. Tôi thật 
vui khi thấy học trò của mình lớn dần 
lên, vui vẻ và hoà đồng với nhau nhiều 
hơn, đoàn kết hơn. Thỉnh thoảng, thầy 
cô vẫn còn phải là quan toà để phân xử 
một số mâu thuẫn nhưng những vấn đề 
như đánh nhau, bắt nạt học đường, trêu 
chọc nhau quá mức đều giảm hẳn. 

Thời gian bộ công cụ Hướng dẫn xây 
dựng các mối quan hệ tôn trọng và 
bình đẳng trong trường học mà nhà 
trường triển khai thí điểm ở khối lớp 6 

Mỗi tiết học trong bộ công cụ đều được các em trông đợi. Các em hào hứng tham gia và sẵn sàng chia sẻ. Tôi thật vui khi thấy học trò của mình lớn dần lên, vui vẻ và hoà đồng với nhau nhiều hơn, đoàn kết hơn. 
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Thời gian bộ công cụ Hướng dẫn xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học mà nhà trường triển khai thí điểm ở khối lớp 6 cũng đã kết thúc nhưng tôi thấy những bài học đó vẫn đang được các trò ghi nhớ, nhân lên và lan toả đến các bạn khác trong nhà trường. 

cũng đã kết thúc nhưng tôi thấy những bài học 
đó vẫn đang được các trò ghi nhớ, nhân lên và lan 
toả đến các bạn khác trong nhà trường. Theo tôi 
7 chủ đề của bộ công cụ này thật hữu ích trong 
việc giúp trang bị cho học sinh các suy nghĩ và 
nhìn nhận nhân văn về mối hệ bạn bè, về sự tôn 
trọng những khác biệt giới, và giúp phòng chống 
bạo lực học đường mà ở đây là bạo lực trên cơ 
sở giới. Đây sẽ là hành trang tốt để các em sẵn 
sàng cho những chặng đường tiếp theo của 
mình. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục giảng dạy những 
chủ đề này trong những năm học tiếp theo. 
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7 chủ đề của bộ công cụ này thật hữu ích trong việc giúp trang bị cho học sinh các suy nghĩ và nhìn nhận nhân văn về mối hệ bạn bè, về sự tôn trọng những khác biệt giới, và giúp phòng chống bạo lực học đường mà ở đây là bạo lực trên cơ sở giới. 
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Đây sẽ là hành trang tốt để các em sẵn sàng cho những chặng đường tiếp theo của mình. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục giảng dạy những chủ đề này trong những năm học tiếp theo.  

PHOTOBOOK Hành trình thay đổi xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học92



Occasionally, a student in Grade 7 will 
ask me: "Teacher, when will my class 
learn Connect With Respect again? 
We remember the exercises and the 
game you taught us." I’m glad to see 
the topics in the Toolkit provoke such an 
enthusiastic reaction from my students. 
I’ve enjoyed seeing them become more 
mature and form stronger friendships. 
There is a real sense of togetherness 
about the class. 

I was one of two art and music teachers 
assigned to attend training on the 
"Connect With Respect " Toolkit. After 
the training, the two of us taught the other 
teachers what we had learned about the 
new topics. I discussed how to pilot the 
topics with the School Management 
Board. We held a small workshop with 
other key teachers in the school, such 
as homeroom teachers and biology 
teachers, to discuss the Toolkit and work 
out ways to integrate and expand the 
topics into our lessons. The teachers were 
excited to learn more about the new 
topics and how to integrate them into 
their biology, literature, and homeroom 
lessons.

In addition to the teaching instructions 

that come with each topic, I’ve also 
researched and collected supplementary 
learning activities and games. Using 
these in the classroom makes the lessons 
more interesting and helps students to 
learn more effectively. An example of 
this is the color cards, which have been 
a great help for me at the beginning 
of class. Before each class, I give each 
student a green and a yellow card and 
ask them to give constructive comments 
to their classmates: 3 good points on the 
green card and 3 points for improvement 
on the yellow card. I then collect all the 
cards and select 5 of each color to read 
out to the class, making sure the writers 
stay anonymous. 

My students took this very seriously. 
They wrote witty, fun things but in 
a constructive spirit, particularly the 
suggestions for improvement, but there 
were no hurtful comments. When I read 
the comments to the class, the students 
laughed loudly and even those who 
received suggestions for improvement 
happily accepted them. Over the days 
and weeks, I noticed that the students 
had begun to make changes in response 
to the suggestions. Some students even 
sought me out to tell me: "Teacher, I fixed 
it. I’m wearing new socks. I’ve tidied my 
hair and I don't let my collar get wrinkled. 
What comments have my friends made 
about me today, teacher?”

Each lesson is anticipated eagerly by all 
the students. They engage in the learning 
activities and are willing to share their 
thoughts with their classmates. I’m really 
happy to see my students grow up and 
get along with each other in a dignified, 
respectful way. We still have to settle 
conflict sometimes, but there’s been a 
major decline in problems like fighting, 
bullying and teasing.

Although piloting of the “Connect With 
Respect” Toolkit in Grade 6 has ended, 

A good preparation for life’s journey
Mr. Nguyen Hoang Tam, teacher of Art, Nguyen Van 

To Secondary School, Ho Chi Minh City.

The lessons have been a good preparation as they continue life’s journey. We will continue to teach these topics in the coming years.
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Each lesson is anticipated eagerly by all the students. They engage in the learning activities and are willing to share their thoughts with their classmates. I’m really happy to see my students grow up and get along with each other in a dignified, respectful way.
I can see that the lessons have made a 
lasting impression on my students and 
have even reached other students in the 
school. In my opinion, the seven topics 
in the Toolkit help to equip students 
to take a more human approach to 
friendships and gender differences, 

which has prevented violence and 
gender-based violence in school. The 
lessons have been a good preparation 
as they continue life’s journey. We will 
continue to teach these topics in the 
coming years.
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Although piloting of the “Connect With Respect” Toolkit in Grade 6 has ended, I can see that the lessons have made a lasting impression on my students and have even reached other students in the school. 
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The seven topics in the Toolkit help to equip students to take a more human approach to friendships and gender differences, which has prevented violence and gender-based violence in school. 
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Đừng cố bắt ai đó phải theo một khuôn mẫu nhất định
Học sinh Hà Như Ngọc, Lớp 7/1, Trường THCS 
Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh
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Trước đây, thỉnh thoảng má nói với con 
là cần tôn trọng mọi người dù người đó 
có là ai đi nữa. Nhưng mỗi lần hai má con 
đi chợ, thấy mấy anh mặc đồ và có cử 
chỉ như con gái má lại bảo với con “đừng 
chơi với những người như vậy, con sẽ bị 
ảnh hưởng, không tốt cho con”. Những 
lần như vậy, con không biết trả lời má 
như nào chỉ nghĩ chắc má không thích 
những người như vậy nên mới nói với 
con như thế. 

Hồi lớp 6, trong khối lớp của con có 
một số bạn có những cử chỉ, hành 
động không giống với những bạn khác 
cùng giới tính. Là nữ nhưng lại luôn tỏ 
ra mạnh mẽ, không thích chơi với các 
bạn nữ, luôn tỏ ra nam tính. Có bạn nam 
thì luôn theo chơi với các bạn nữ, thích 
các ban nhạc mà các bạn nữ thích. Con 
không phản đối hay tỏ thái độ gì với các 
bạn đó. Nhưng nhiều bạn trong lớp và 
trong khối học không như con, nhiều 
khi các bạn hay trêu chọc các bạn, gọi 
các bạn với những tên như “đồ con gái; 
nhìn đẹp trai”. Thỉnh thoảng còn mang 
các bạn ra làm chủ đề bàn tán. Các bạn ý 
thấy vậy cũng cảm thấy ức chế, bực tức 
nhưng cũng không biết làm cách nào. 

Những bài giảng của cô giáo về các 
chủ đề trong Bộ công cụ “Hướng dẫn 
xây dựng các mối quan hệ tôn trọng 
và bình đẳng trong trường học” đã 
giúp con và các bạn hiểu và nhận thức 

ra nhiều điều bổ ích về sự đa dạng về 
giới và tính dục. Sau những bài học đó, 
bản thân con và các bạn trong lớp cũng 
như trong khối đã thay đổi nhiều. Các 
bạn không còn trêu chọc, cười đùa với 
các bạn kia nữa. Thay vào đó, chúng con 
tôn trọng những điểm khác biệt của 
các bạn, hòa đồng hơn và chơi với nhau 
một cách thoải mái và vui vẻ. Không còn 
khoảng cách nào giữa chúng con nữa. 

Ở nhà, những lúc chỉ có hai má con, 
con cũng trao đổi lại với má về những 
điều con học được từ các chủ đề về 

bình đẳng giới, tôn trọng những điểm 
khác biệt của mọi người. Và khuyên Má 
không nên kỳ thị những người đó. Má 
nói giờ con to lớn hơn má, được học hỏi 
nên biết nhiều hơn má, má sao cự lại 
con. Má sẽ không làm như thế. Con biết 
má chưa thể thay đổi ngay nhưng má 
nói là sẽ làm. 

Mọi người sinh ra đã là khác nhau rồi, tại 
sao chúng ta lại cứ bắt ai đó phải theo một 
khuôn mẫu nào đấy. Tư duy đó là lỗi thời. 
Thay vì bắt họ thay đổi, hãy dành thời gian 
hiểu, thông cảm và tôn trọng họ.

 "Mọi người sinh ra đã là khác nhau rồi, tại sao chúng ta lại cứ bắt ai đó phải theo một khuôn mẫu nào đấy. Tư duy đó là lỗi thời. Thay vì bắt họ thay đổi, hãy dành thời gian hiểu, thông cảm và tôn trọng họ"
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Những bài giảng của cô giáo về các chủ đề trong Bộ công cụ “Hướng dẫn xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học” đã giúp con và các bạn hiểu và nhận thức ra nhiều điều bổ ích về sự đa dạng về giới và tính dục.
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Ở nhà, những lúc chỉ có hai má con, con cũng trao đổi lại với má về những điều con học được từ các chủ đề về bình đẳng giới, tôn trọng những điểm khác biệt của mọi người. Và khuyên Má không nên kỳ thị những người đó. 
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My mother used to tell me to respect 
everyone no matter who they are. But 
when we saw boys wearing girl’s clothes 
at the market, she would say, "Don't play 
with such people. You will be affected. 
They’re no good for you." When she said 
things like that, I didn’t know how to 
answer her. I thought it was because she 
didn’t like those specific boys.

When I was in Grade 6, some of my friends 
used different gestures and actions than 
other students of the same sex. Although 
they were girls, they used to act tough 
and showed their masculine side. And 
they never played with other girls. At the 
same time, some boys enjoyed playing 
with girls and liked the same bands that 
the girls liked. For me, this was fine, but 
a lot of my classmates didn’t like it. They 
made fun, saying things like: “What a girl, 
looking out handsome”. Sometimes, they 
made these kids the center of attention. 
Being treated like that made them feel 
inhibited and angry, but they didn’t know 
what to do to stop it.

The teacher's classes on topics in the 
"Connect With Respect " Toolkit have 

helped me and my friends understand 
a lot more about gender and sexual 
diversity. We’ve changed a lot. They 
no longer tease or make fun. Instead, 
everyone respects everyone else’s 
differences. We get along better than we 
did before because we understand each 
other. There's no distance between us 
anymore.

At home, when it's just the two of us, I talk 
to my mother about what I've learned 
about gender equality and respecting 
people’s differences. Now, I ask my 
mother not to discriminate against 

people who are different. She said, “Now, 
you are bigger than me. You learn 
more so you know better than I do. I 
won’t oppose your ideas. I won’t do 
it anymore.” I know that my mother 
cannot change right away, but I know 
she will keep her promise. 

Everyone is unique; we are different from 
one another. Why should we force people 
to follow certain gender stereotypes? 
That seems backward to me. Instead of 
forcing people to change, we should take 
the time to understand their differences 
and treat them with respect.

Beyond gender stereotypes

"Everyone is unique; we are different from one another. Why should we force people to follow certain gender stereotypes? That seems backward to me. Instead of forcing people to change, we should take the time to understand their differences and treat them with respect"

Ha Nhu Ngoc, Grade 7/1,  
Nguyen Du Secondary School, Ho Chi Minh City.
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The teacher's classes on topics in the "Connect With Respect" Toolkit have helped me and my friends understand a lot more about gender and sexual diversity. 

PHOTOBOOKConnect with Respect 103



At home, when it's just the two of us, I talk to my mother about what I've learned about gender equality and respecting people’s differences. Now, I ask my mother not to discriminate against people who are different. 
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Cô giáo Lê Thị Quy Thục, Phó Hiệu Trưởng, 
Trường THCS Nguyễn Du, TP. Hồ Chí Minh 

Chuyên gia khi tư vấn, bạn thân khi sẻ chia
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“Con muốn dừng cuộc sống ở đây. Ba 
con không còn thương con nữa. Ba cài 
mật khẩu điện thoại không cho con 
dùng”.  “Cô ơi, các bạn không còn gọi 
con là con gái nữa”.  “Cô ơi….”. Những 
buổi tâm sự giữa cô và trò nhiều hơn, 
những dòng tin nhắn chia sẻ tin vui dày 
hơn của học sinh với các giáo viên. Đó là 
một quá trình nỗ lực của cả giáo viên và 
học sinh trường THCS Nguyễn Du chúng 
tôi trong đó có phần đóng góp rất lớn từ 
việc giảng dạy các chủ đề trong Bộ công 
cụ “Hướng dẫn xây dựng các mối quan hệ 
tôn trọng và bình đẳng trong trường học”. 

Sau khi tập huấn Bộ công cụ về, với tư 
cách là lãnh đạo, tôi và Hội đồng nhà 
trường trao đổi kế để thực hiện việc 
giảng dạy các chủ đề một cách có hiệu 
quả nhất. Việc đầu tiên là phân chia các 
chủ đề phù hợp với năng lực của giáo 
viên. Các giáo viên dạy môn Sinh học sẽ 
phụ trách các chủ đề liên quan tới Giới và 
bình đẳng giới. Giáo viên dạy môn Giáo 
dục công dân sẽ phụ trách các chủ đề 
liên quan tới tôn trọng, kỹ năng giao tiếp. 
Giáo viên chủ nhiệm phụ trách các chủ 
đề liên quan tới kỹ năng dành cho người 
chứng kiến bạo lực, tìm kiếm sự hỗ trợ, và 
điều phối quá trình giảng dạy các chủ đề 
của bộ công cụ tại lớp mình chủ nhiệm. 
Việc thứ 2, tôi và thầy giáo đã được tập 
huấn bộ công cụ lần lượt thay nhau tập 
huấn lại các chủ đề cho các giáo viên chủ 
nhiệm và bộ giáo viên bộ môn tham gia 

giảng dạy. Việc thứ 3, là sắp xếp lại thời 
gian giảng dạy cho các giáo viên tham 
gia để có đủ thời gian giảng dạy các chủ 
đề này. Việc thứ 4 là theo dõi và hỗ trợ 
các giáo viên trong những tiết đầu tiên 
giảng dạy để có thể góp ý cho các giáo 
viên giảng dạy hiệu quả nhất. 

Các chủ đề của bộ công cụ được thực 

Ngoài kiến thức chuyên môn được nâng lên thông qua việc nghiên cứu các chủ đề của bộ công cụ và tự tìm hiểu, các giáo viên còn có cách tiếp cận các vấn đề của học sinh một cách sâu sắc hơn, khéo léo hơn trước những “nổi loạn về tâm lý” do đặc thù của lứa tuổi học sinh. 

hiện vào cuối học kỳ II lớp 6 và học kỳ I 
lớp 7 và được lồng ghép vào các tiết sinh 
hoạt lớp và các tiết sinh hoạt ngoại khóa 
giáo dục kỹ năng sống. 

Sau quá trình giảng dạy, bản thân giáo 
viên cũng có những chuyển biến tích 
cực. Ngoài kiến thức chuyên môn được 
nâng lên thông qua việc nghiên cứu các 
chủ đề của bộ công cụ và tự tìm hiểu, các 
giáo viên còn có cách tiếp cận các vấn đề 
của học sinh một cách sâu sắc hơn, khéo 
léo hơn trước những “nổi loạn về tâm lý” 
do đặc thù của lứa tuổi học sinh. Các giáo 
viên như là những chuyên gia trong 
việc tư vấn cho học sinh các vấn đề về 
tâm lý, xung đột trong mối quan hệ bạn 
bè. Lúc lại như những người bạn thân 
để các em tâm sự và chia sẻ những khó 
khăn của mình. 

Trong quá trình giảng dạy các chủ đề 
này, chúng tôi gặp một số hạn chế như 
phòng học nhỏ mà học sinh lại đông 
(trung bình 37 học sinh/ 1 lớp) nên việc 
tổ chức các hoạt động nhóm, trao đổi 
của học sinh còn khó khăn. Kỹ năng tổ 
chức các trò chơi, hoạt động theo chủ đề 
của một số giáo viên còn hạn chế. Theo 
tôi, trong thời gian tới các chủ đề của bộ 
công cụ này cần được bổ sung vào các 
môn học phù hợp như sinh học, giáo 
dục công dân để việc giảng dạy hiệu quả 
hơn, truyền tải hết các kiến thức và kỹ 
năng cho học sinh. 
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Các giáo viên như là những chuyên gia trong việc tư vấn cho học sinh các vấn đề về tâm lý, xung đột trong mối quan hệ bạn bè. Lúc lại như những người bạn thân để các em tâm sự và chia sẻ những khó khăn của mình. 
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Theo tôi, trong thời gian tới các chủ đề của bộ công cụ này cần được bổ sung vào các môn học phù hợp như sinh học, giáo dục công dân để việc giảng dạy hiệu quả hơn, truyền tải hết các kiến thức và kỹ năng cho học sinh. 
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Những buổi tâm sự giữa cô và trò nhiều hơn, những dòng tin nhắn chia sẻ tin vui dày hơn của học sinh với các giáo viên. Đó là một quá trình nỗ lực của cả giáo viên và học sinh trường THCS Nguyễn Du chúng tôi trong đó có phần đóng góp rất lớn từ việc giảng dạy các chủ đề trong Bộ công cụ “Hướng dẫn xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học”. 
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“I want to stop living right now. My 
father doesn’t love me anymore. 
He’s put a password on my phone 
so I can’t use it." "Teacher, they don't 
call me a girl anymore." "Teacher....". 
Conversations between teachers and 
students are often happier than these. 
Communication between teachers and 
students is a process that requires a great 
deal of effort from everyone involved. 
At Nguyen Du Secondary School, the 
Toolkit “Connect With Respect” has 
made a lasting contribution to these 
efforts.

After attending the training on the 
Toolkit, as a leader, I exchanged plans 
with the School Management Board 
on how to teach the topics in the most 
effective way. The first step was to 
assign the topics to teachers according 
to their knowledge and skills. Biology 
teachers were put in charge of topics 
related to gender and gender equality 
while civic education teachers were 
given responsibility for topics related 
to respect and communication skills. 
Topics related to witnessing violence 
and seeking support were given to 
homeroom teachers, who were also put 
in charge of coordinating the teaching 
of Toolkit topics in their classrooms. 

Second, I and another trained teacher 
took turns to train the assigned teachers. 
The third step was to rearrange the 
teaching schedule to give the assigned 
teachers the time to teach their Toolkit 
topics. The last step involved observing 
the teachers during their first lessons. 
We then provided feedback and offered 
suggestions to improve the overall 
teaching and learning experience. 

The Toolkit was taught at the end of the 
second semester in Grade 6 and in the 
first semester of Grade 7, with the topics 
integrated into classroom activities and 

extra-curricular activities centered on 
life skills education.

After teaching the topics, the teachers 
experienced positive changes in their 
own behavior. In addition to enhancing 
their knowledge, teachers were able to 
apply a deeper, more skillful approach 
when addressing their students' 
problems. Teachers have become 
experts at counseling students with 
psychological problems and with 
conflicts in their peer relationships. 
Sometimes, teachers are more like close 
friends, allowing students to share their 
difficulties with someone they trust.

As we taught the topics, we 
encountered a number of problems. 
The small classroom sizes and large 
student numbers (on average 37 
students per classroom) made it difficult 
for students to exchange ideas during 
group activities. Some teachers still 
lack the skills to organize effective 
games and theme-based activities. In 
my opinion, the Toolkit topics should 
be mainstreamed into relevant school 
subjects, such as biology and civic 
education, to ensure more effective 
teaching and learning, transferring all 
the knowledge and skill to the students.

Expert counsellors and best of friends 
Le Thi Quy Thuc, Vice Principal, Nguyen Du 

Secondary School, Ho Chi Minh City.

 In addition to enhancing their knowledge, teachers were able to apply a deeper, more skillful approach when addressing their students' problems.
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Teachers have become experts at counseling students with psychological problems and with conflicts in their peer relationships. Sometimes, teachers are more like close friends, allowing students to share their difficulties with someone they trust.
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In my opinion, the Toolkit topics should be mainstreamed into relevant school subjects, such as biology and civic education, to ensure more effective teaching and learning, transferring all the knowledge and skill to the students
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Conversations between teachers and students are often happier than these. Communication between teachers and students is a process that requires a great deal of effort from everyone involved. At Nguyen Du Secondary School, the Toolkit “Connect With Respect” has made a lasting contribution to these efforts.
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