I. Câu chuyện với trường Nguyễn Đình Chiểu:
Dự án kịch rối ban đầu được dự định thực hiện tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Như tất
cả các chương trình khác việc liên lạc với nhà trường luôn là thử thách khó khăn đầu tiên.
Không chỉ là nhận được sự đồng ý, việc nhà trường xem trọng và hổ trợ các dự án tình nguyện
luôn là yếu tố quyết định đến thành công của một dự án.
Với trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu nhà trường từ chối dự án kịch rối với lí do chương trình
chưa thông qua phòng Giáo dục quận, và cô hiệu trưởng gợi ý là dự án phải được phòng giáo
dục thông qua thì trường mới có thể chấp thuận. Việc này GFOC cũng từng gặp phải khi làm
việc với nhiều trường khác, có thể vẫn tồn tại quy định như vậy nhưng một số trường vẫn linh
động để đem tới nhiều hoạt động cho học sinh còn với những trường không “mặn mà” với
những dự án bên ngoài, thì thường dùng nó máy móc để tránh phải mất thời gian “làm việc”
thêm nữa.
Theo GFOC thì không có cách nào khác là phải liên hệ với thật nhiều trường để tìm được một
trường cởi mở với dự án của mình, GFOC có những danh sách các trường tiểu học có thể chia
sẽ với các tổ chức khác muốn tìm kiếm những trường tiểu học trên địa bàn tp HCM để tổ chức
dự án cho trẻ em những cũng cần các tổ chức chia sẽ trách nhiệm chung về chất lượng dự án
để đảm bảo các trường tiếp tục giữ thái độ cởi mở với các dự án tình nguyện khác.

II. Câu chuyện về các em học sinh .
1. Câu chuyện kiến thức về mật gấu của một em học sinh
Có một tình huống rất thú vị trong vở kịch “Cậu bé rừng xanh” có một tình tiết liên quan đến
việc những chú Gấu bị nuôi nhốt để lấy mật. Khi trả lời câu hỏi cuối vở kịch có một em học sinh
hiểu rất rõ về mật Gấu. Rất ngạc nhiên vì em còn bé nhưng lại hiểu rõ như vậy thì em có hỏi là:
“Sao em lại có những kiến thức này ?”
.Em học sinh trả lời rất hồn nhiên rằng: “ Vì ba em dùng mật Gấu hoài”
.Sau đó em và các anh chị khác xem đây là một cơ hội để diễn giải cho các em về việc sử dụng
mật Gấu là không tốt, diễn thêm cảnh nhân vật Gấu “khóc hu hu” kể về hoàn cảnh của mình để
tạo nên sự tác động với các em. Hi vọng của bọn em là em học sinh ấy sẽ là một nhân tố giúp
ba mình thay đổi quan điểm về vấn đề sử dụng mật gấu.
Cũng như một trong như quan điểm của GFOC về tổ chức các chương trình môi trường cho trẻ
em là vừa giáo dục ý thức môi trường vừa thông qua sự quan tâm của xã hội đến trẻ em để
tiếng nói của các em sẽ là một tác nhân thay đổi lại xã hội.
2. Tính cách thích làm điều ngược lại của trẻ em

Trong dự án kịch rối, GFOC cố gắng tạo ra rất nhiều sự tương tác giữa các em học sinh với
các nhân vật rối trong vở kịch. Thứ nhất để tạo sự chú ý cho các em khi xem kịch, thứ hai là nó
là một tác nhân để truyền tải hiệu qua kiến thức môi trường đến các em.
Nhưng ở lứa tuổi tiểu học như lớp bốn, lớp năm có một điều trong tính cách các em có thể làm
những tính huống tương tác như thế thất bại, đó là các em hay thể hiện ngược lại điều chúng
ta nói. Ví dụ trong vở kịch “Nỗi buồn rừng đước” nhân vật Đước là thành viên cuối cùng còn
sót lại của rừng Đước, khi người dẫn chuyện hỏi :” Các em có thấy tội nghiệp cho Đước không”
một số em trả lời có, nhưng một số em nghịch hơn sẽ trả lời lớn tiếng hơn là “Không” . Hay khi
hỏi “Nếu không có rừng bảo vệ thì chúng ta sẽ không gìn giữ được nguồn nước ngọt để sử
dụng nên các em có thấy rừng Đước quan trọng không ?” cũng sẽ có những em trả lời “Không”
rất to.
Thật ra rơi vào những tình huống như vậy không phải là một “điểm xấu” và và đặc biệt không
được im lặng bỏ qua vì nghĩ “do các em học sinh nghịch ngợm thôi mình cứ tiếp tục diễn”. Với
những tình huống như vậy thì GFOC có kinh nghiệm nên xem chúng là một cơ hội.
Cách giải quyết của GFOC là đặt ngay câu hỏi cho các em là “Em nào không đồng ý thì cho
anh/chị biết lý do được không”? . Lúc này thì chúng ta sẽ giải quyết được được hai trường hợp
là:
- Nếu các em nghịch ngợm, không có lý do gì hết thường sẽ không đứng lên nhận mình nói
không, nếu các em tiếp tục trả lời “không” mà không có lý do gì thuyết phục, “cải chày cải cối”
thì sẽ bị các em học sinh khác “bo xì” và chúng ta khẳng định được thông điệp của mình là
đúng với các em học sinh khác.
- Nếu vấn đề của chúng ta thật sự chưa rõ, lí luận chưa thuyết phục hay các em có gì đó chưa
hiểu thì các em sẽ nếu ý kiến của mình. Thật sự đây là những tình huống vàng để chúng ta tạo
nên được hiệu quả giáo dục cao. GFOC thường chọn là không giải thích trước mà tiếp tục hỏi
“là có em học sinh nào đồng ý thì cho anh/chị biết lí do được không” như vậy là chúng ta có thể
tạo được một cuộc thảo luận nhỏ để tất cả các em cũng nhau hiểu sâu hơn về vấn đề môi
trường. Sau đó thì chúng ta giải thích lại căn kẽ và thuyết phục, tiếp tục đóng vai trò là người
tranh luận ngang hàng với các em.
Nhưng điều này cũng đòi hỏi những người tổ chức khi lên nội dung phải thực sự tìm hiểu kĩ
kiến thức, không chỉ tìm thông điệp rồi sau đó nói với các em, mà phải tìm hiểu nguyên nhân,
kiến thức khoa học bên dưới của thông điệp và có khả năng diễn giải và lí luận cho các em
hiểu. Vì học sinh rất thông minh và tò mò, không thể “khuất phục” chúng bằng những lời rao
giảng suông, nếu mình trình bày thuyết phục nó sẽ rất thích, nhớ lâu và còn có thể tiếp tục
truyền tải thông điệp đó đến bạn bè, bố mẹ vì chúng xem đó làm một kiến thức quý báu chúng
mới tìm hiểu được.

3. Câu chuyện của một tình nguyện viên chương trình trong quá trình hổ trợ các em học
sinh làm kịch ( bài viết được lấy trên facebook cá nhân )

Thời gian 3 ngày chỉ đủ để làm quen với bé Uyên, cô bé “sẹc xi” của lòng tui và quắn đít để
hoàn thành vở kịch. Nhớ ngày đầu tiên đến gặp mấy nhỏ, 2 lớp hay hoành họe nhau bị xếp vô

chung 1 nhóm, rồi mặt đứa nào đứa nấy xị ra, chống cằm không thèm nói năng chi hết. Vậy là
bay lại bắt chuyện với cô nàng xị nhất, vậy mà cũng thành công, xem ra cái miệng của mình
cũng không phải là vô dụng lắm
Giờ thì nhóm hoành họe nhau cũng đã giành giải nhất rồi đó, thành công là bởi vì các em đã
thực sự là một đội, đã đoàn kết và yêu thương nhau như vậy. Làm con nít thích lắm, sẽ giận đó
rồi lại cười đó, rồi sẽ nắm tay nhau để trở thành đội chiến thắng. Đôi lúc nghĩ đến chuyện của
người lớn, lớn rồi sẽ không còn cười nhiều như vậy nữa mà nếu có cười âu cũng chỉ là những
nụ cười giả tạo để che đi những thứ nứt vỡ bên trong. Người lớn sẽ không còn nghĩ đến việc
phải chung tay với nhau để làm một việc gì đó đến cùng, chỉ đơn giản rằng họ nghĩ họ không
thể chịu đựng được đối phương thêm giây phút nào nữa. Nếu như mà làm con nít mãi vầy thì
có được không?
GFOC ngày hôm nay của tôi là ở đó, ở những tiếng hét khàn cả giọng kêu bọn quỷ trật tự, ở sự
hồi hộp khi những tiết mục kịch vào diễn, ở những nụ cười của mấy đứa nhóc ngồi dưới khi
nghe bạn nó diễn, ở những lúc ham vui quá mà phải bay ra khỏi cánh gà chụp hình cho bằng
được, lúc nghe được tiếng hét vui mừng của "Bảo vệ môi trường" khi giành được giải nhất và
cả những lần không chịu được mà phải bật cười vì cha mờ cờ quá bựa.
Tối nay facebook nhảy noti ầm ầm mà thấy vui kinh khủng, chỉ đơn giản là biết rằng ít ra mình
không phải là đứa duy nhất bấn loạn về ngày hôm nay
Cám ơn GFOC - Green Future Of Children đã cho Ngọc Quỳnh một ngày thật tuyệt vời như vậy
For some moments I will never forget.
P/S: Chiều nay bé Uyên có nói chuyện riêng với mình về một vấn đề rất nghiêm trọng: "Em thấy
chị nam tính quá chị Quỳnh!" :> Lần đầu tiên có người nhìn nhận mình chuẩn xác như vậy :))))
Cưng quá

III. Câu chuyện về TNV
1. Câu chuyện về vòng tròn thái độ tiêu cực.
Câu chuyện về nhân sự của GFOC thời gian diễn ra kịch rối rất nan giải. Đa số các bạn trong
GFOC đều bận thi, có thời điểm chỉ có khoảng 5-6 bạn có thể đi cho một buổi diễn kịch rối, và
một buổi diễn đã không thể diễn ra như thời gian đã định.
Sắp xếp thời gian là một vấn đề, một điều nan giải hơn là dự án kéo dài hơn một tháng và
không phải buổi diễn nào các công việc được phối hợp thực hiện hợp lí khiến nhiều TNV có
cảm giác chán nản. Các bạn chưa nhập tâm hết vào công việc, vì thời gian,..nên các bạn không
thấy được niềm vui trong công việc làm kịch rối, nên các bạn lại không sắp xếp ưu tiên cho
công việc. Một vòng xoay tiêu cực như vậy đã diễn ra với một số TNV.
GFOC chỉ đơn giản giải quyết bằng cách làm bằng hết sự nổ lực của những con người còn lại
và lan truyền niềm hứng khởi để mọi người thực sự tâm huyết vào công việc và tìm thấy niềm
vui từ nó.

Đây là hai lời “thừa nhận” sau chương trình mà bọn em đã chân thật nói với nhau.
Minh Hiếu:
Thành thật xin lỗi tất cả mọi người vì trước Gala t từng hơi nghi ngờ khả năng suôn sẻ của
Gala lần này. Và may là t đã sai Có thể Gala lần này chưa phải là một chương trình xuất sắc,
nhưng chắc chắn đã là thành quả rất xứng đáng với công sức bỏ ra của tất cả GFOCers
Thanh Nam
Không riêng ông đâu Huỳnh Minh Hiếu, thật sự thì tối hôm qua tôi vẫn nghi ngờ, nhất là bọn
nhỏ diễn kịch. Hồi sáng đến 9h chạy loay quanh trường mà chương trình vẫn chưa có gì càng
nghi ngờ, nhưng quay trở lại thì thấy mọi người làm đông đủ rồi, dựng sân khấu lên thì thấy
khởi sắc rồi, lúc chiều bọn nhỏ diễn kịch thì quá bất ngờ với chúng, khán gỉa cũng rất xung. Có
nhiều kì vọng và mong muốn nhưng chương trình kết thúc trọn vẹn như vầy là mãn nguyện

2. Bài viết của bạn Linh nhâm về chương trình kịch rối.

Chúng tôi đã đi cùng nhau như thế!
November 11, 2013 at 12:25am

Giây phút thở phào nhẹ nhõm lúc 15h30 ngày 8/11/2013 cũng là lúc chúng tôi – những GFOCers biết rằng mình đã làm được, mình đã dám thử, dám đặt niềm tin và thành công. Lần đầu
tiên làm chương trình bảo vệ môi trường bằng kịch rối, lần đầu tiên chạy chương trình gấp rút
bở hơi tai như vậy, lần đầu tiên đặt toàn bộ thành công của chương trình vào các tiết mục của
em nhỏ, và còn rất nhiều cái lần đầu tiên nữa – những “lần đầu tiên” làm chúng tôi vỡ òa trong
hạnh phúc!

Ba chương trình Pre – gala và 1 gala chính thức, tất cả chỉ diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi,
vài ngày thôi, nhưng cảm giác này sẽ theo chúng tôi một thời gian dài. Nụ cười hồn nhiên của
các bé, sự nhiệt tình và hứng thú của các em đối với chương trình tất cả như đã truyền lửa cho
chúng tôi, những anh chị lớn hơn các bé gần 10 tuổi! Nếu ai hỏi chúng tôi có sợ không? Sợ
chứ, không nhiều nhưng không thể phủ định, bởi vì đây là chương trình rất mới! Nhưng có
quyết tâm không?Dĩ nhiên rồi, chương trình nào dành cho các em chẳng được làm với 200%
năng lượng và nỗ lực.

Nhìn hậu cần ai cũng vất vả hết đi in, suy nghĩ cách dựng sân khấu, cắt dán, chuẩn bị quà, dọn
dẹp… đến ăn cũng vội vàng. Nhìn truyền thông chạy ngược xuôi tìm khách mời, liên hệ báo
chí, làm sao để thông tin chương trình được cập nhật kịp thời nhất đến các bạn. Nhìn thiết kế
bận bịu với số lượng bài dồn dập, cần gấp để chuyển sang cho hậu cần. Nhìn nội dung, nhìn
ban điều hành, và nhất là nhìn Trưởng ban tổ chức mất ăn mất ngủ với chương trình, nhìn
GFOC-ers ai cũng thi ngập mặt, lịch học chồng chéo nhưng vẫn cố gắng hết sức để có thể góp
sức tổ chức chương trình thật thành công – làm những ngày này càng trở nên có ý nghĩa hơn
với chúng tôi!

Những vở kịch từ nội dung, kịch bản, lời thoại và người đóng đều là những em nhỏ học lớp 4
nhưng lại tạo được hiệu ứng đến không ngờ. Bằng chứng chính là sự hào hứng theo dõi,
những tràng cười, vỗ tay không dứt từ các bạn khán giả, và sự bất ngờ đến ngỡ ngàng của các
anh chị, vì các em diễn quá tuyệt. Sự sáng tạo của các em nhỏ là vô tận, và những hành động
góp sức bảo vệ môi trường từ các em sẽ tạo ra hiệu ứng vô cùng lớn! Điều này chính là động
lực giúp GFOC tiếp tục nỗ lực với con đường mà mình đã chọn.

Cảm ơn các em, những người đã tạo nên thành công cho chương trình, để anh chị có thể tự
hào đến vậy. Cảm ơn các thầy cô, tập thể cán bộ công nhân viên trường Tiểu học Lương Thế
Vinh vì sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô, cô chú đối với tập thể GFOC. Cảm ơn MC đẹp
trai dễ thương. Cảm ơn các anh chị nhà báo, phóng viên đã quan tâm đến chương trình, và
cảm ơn rất nhiều, rất nhiều những người bạn nữa, đã giúp cho GFOC có chuỗi chương trình
“GFOC – những ngón tay xinh” thành công đến vậy.
Cuối buổi, ai cũng mệt nhoài vì những ngày gắng sức. Nhưng nhìn nụ cười của các em, nhìn
sự háo hức, nghe những câu hỏi với nội dung: “khi nào thì kịch rối sẽ diễn lại hả chị, tụi em
thích diễn lắm!” lại như tiếp thêm năng lượng để chúng tôi cười hết cỡ, cố gắng hết mình. Đừng
bao giờ ngừng nỗ lực và sáng tạo, GFOC nhé

4. Câu chuyện về làm rối
Làm rối hẳn là việc khó khăn nhất trong dự án. Đầu tiên các bạn trong ban hậu cần làm một mô
hình thử nghiệm từ thiết kế của cậu bé GFOC. Nhưng bọn em nhận thấy là không ổn, con rối
làm bằng vải nỉ rất dễ để vẽ và tạo hình nhưng con rối tạo ra rất thô, không thể chuyển động
được, trông nó giống một bức ảnh hơn.
Sau đó thì các bạn hậu cần lùng sục khắp những nơi bán vải, và may mắn một lần được giới
thiệu về chất vải khác, cùng thuộc họ vải nỉ nhưng mềm mại hơn. Và sau đó bọn em làm được
những con rối đúng với yêu cầu của mình.
Mỗi chương trình cách nhau hai tuần, nội dung và thiết kế nhân vật thường phải mất gần nửa
tuần vậy là các bạn làm rối chỉ có khoảng 4-5 năm ngày để hoàn thành khoảng 5-7 con rối khác
nhau để chuẩn bị tập và diễn kịch. Rất may là ban hậu cần là những bạn gái khéo tay và các
bạn ấy luôn làm xong rối đúng thời gian.
Thật sự trong dự án này bọn em tự hào nhất là làm ra những con rối theo chính những sáng
tạo và thiết kế của bọn em.

5. Câu chuyện về các thay đổi trong dự án.
(Em xin trích lại email em gửi anh giải trình về những thay đổi trong dự án)
Dear LIN
Trong quá trình triển khai dự án Kịch rối, GFOC có một số thay đổi trong dự án so với đề xuất xin tài trợ,
đây đều là những thay đổi giúp dự án được thực hiện tốt hơn trong thực tế nhưng không làm thay đổi đi
mục tiêu, đối tượng tác động của dự án. Em xin thay mặt GFOC giải trình về những thay đổi như sau:
1. Thay đổi câu chuyện để biểu diễn kịch rối từ "Cậu bé GFOC đi qua năm vùng đất Kim - Mộc Thủy - Hỏa - Thổ " sang câu chuyện "Cậu bé GFOC đi qua 3 miền Bắc - Trung - Nam"
Cả hai câu chuyện đều đóng vai trò dẫn dắt chuyến đi của cậu bé GFOC, để thông qua câu chuyện đó
tạo nên những tình tiết tưởng tượng về các vấn đề môi trường. Nên cả hai lựa chọn đều tương đương
nhau. GFOC quyết định lựa chọn câu chuyện "Cậu bé GFOC đi qua 3 miền Bắc - Trung - Nam" nhằm
mang lại tính thực tế của các kiến thức về môi trường trên chính những vùng miền của đất nước Việt
Nam . Một điều nữa là GFOC muốn tạo ra một sự sáng tạo mới thay cho nội dung "Ngũ hành" đã được
sử dụng hơn một năm qua, và cũng nhằm xóa bỏ "sức ì" của những ý tưởng cũ có thể làm cản trở sự
đổi mới vốn là phương châm hoạt động của GFOC.
2. Rút ngắn chương trình từ 5 buổi biểu diễn kịch rối xuống thành 3 buổi biểu diễn kịch rối nhưng
tăng số lượng học sinh tham gia mỗi buổi diễn.

Vì tuy giảm số lượng buổi biểu diễn kịch rối nhưng thay vào đó tăng số học sinh tham gia một buổi diễn
nên tổng số học sinh tham gia dự án là không thay đổi, khoảng gần 200 em học sinh. Việc rút ngắn giúp
GFOC tập trung hơn vào từng buổi diễn, tuy giảm số lượng nhưng tăng sự đầu tư về thời gian và kinh
phí cho mỗi buổi diễn nên góp phần giúp GFOC tăng chất lượng chương trình.
3. Thay đổi địa điểm tổ chức chương trình:
Từ trường Nguyễn Đình Chiểu sang một trường mới. Lí do vì nhà trường không cởi mở để dự án được
thực hiện tại trường. Kinh nghiệm của GFOC là tùy vào các trường mà chính sách hỗ trợ và cởi mở với
các dự án cộng đồng là khác nhau. Và GFOC đang liên hệ với các trường khác để thực hiện dự án, địa
điểm chính thức sẽ có trong tuần sau và chậm nhất là ngày 6/9/2013.
Timeline chương trình cụ thể đã được GFOC ấn định nhưng vì sẽ thỏa thuận thêm với nhà trường để
đảm bảo sẽ không thay đổi thêm nên GFOC thành thật xin lỗi LIN vì chưa thể có chính xác địa điểm tổ
chức thời gian cụ thể.
GFOC sẽ gửi đến LIN chậm nhất vào ngày 6/9/2013 rất mong sự thông cảm từ phía LIN
Như vậy,
GFOC thấy rằng việc thực hiện những thay đổi trên là giúp dự án triển khai tốt hơn trong thực tế nhưng
không làm thay đổi đi những giá trị cốt lõi của dự án được GFOC đặt ra đó là:
1. Giảng dạy môi trường.
2. Sử dụng hình thức kịch rối
3. Học sinh tự thực hiện những vở kịch rối về môi trường.
Dự án sẽ tiếp tục triển khai trong khung thời gian từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10. Địa điểm chương
trình sẽ được GFOC gửi tới LIN chậm nhất vào ngày 6/9.
GFOC có đính kèm bản thay đổi trong việc phân bổ tài chính cho dự án ( không ảnh hưởng tới tổng kinh
phí )
GFOC khẳng định sẽ thực hiện tốt dự án Kịch rối, lan tỏa những thông điệp môi trường đến đông đảo
học sinh và đến nhiều người trong xã hội.
Em xin chân thành cảm ơn.

