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Tình yêu thương 
ở nhà 
 
QUYỀN CÓ MỘT GIA ĐÌNH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LỨA TUỔI: 11 – 16 tuổi 
 
NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ 
1.   Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội.  
2.  Gia đình thường khiến chúng ta mạnh mẽ  

hơn bất kể cấu trúc của gia đình là gì. 
3.  Gia đình có quyền được Chính phủ giúp đỡ  

và bảo vệ khi cần. 
4.  Không ai nên ép buộc bạn kết hôn nếu bạn 

không muốn. 
 
CÔNG CỤ HỌC TẬP 

• Gậy nói  
• Sổ điểm danh  
• Nội qui lớp học 
• Bài hát: Chiếc đèn bé nhỏ của tôi 
• Balkissa: Cô gái nói không với hôn nhân (từ 

bài trước) 
• Câu chuyện: Taliana và Vua 
• Ảnh Taliana 
• Đạo cụ hỗ trợ kể chuyện củaTaliana nếu muốn 

(như khăn, vương miện làm từ giấy, bánh mì) 
• Điều 16, UDHR 
 

Colega Bài 5 
Tình yêu thương ở nhà  

 

Tuyên ngôn Quốc tế về  

Quyền con người	
	

QUYỀN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 
 
Điều 16: 
1. Nam và nữ khi đủ tuổi đều có quyền kết 

hôn và xây dựng gia đình mà  không có 
bất kỳ sự hạn chế nào về chủng tộc, quốc 
tịch hay tôn giáo. Nam và nữ có quyền 
bình đẳng trong việc kết hôn, trong thời 
gian chung sống và khi ly hôn. 
 

2. Việc kết hôn chỉ được tiến hành với sự 
đồng ý hoàn toàn và tự nguyện của cặp 
vợ chồng tương lai. 
 

3. Gia đình là tế bào tự nhiên và cơ bản của 
xã hội, được nhà nước và xã hội bảo vệ.  

 
 

LƯỢC GIẢN 

1. Bạn có quyền kết hôn và bắt đầu cuộc 
sống gia đình.  

2. Không ai buộc bạn phải kết hôn.  
3. Gia đình là một phần cơ bản của xã hội 

và chính phủ nên bảo vệ nó. 
 
 

Công ước về 
Quyền trẻ em 

 
QUYỀN CÓ MỘT GIA ĐÌNH 

Điều 9 
Bạn có quyền được cha mẹ nuôi nấng trừ khi 
đó là điều không an toàn hay không thể thực 
hiện. 
 
Điều 20 
Bạn có quyền được sự giúp đỡ và bảo vệ đặc 
biệt nếu bạn không thể sống cùng bố mẹ đẻ 
của mình. 
	



 70 

CHÀO ĐÓN  (5  phút) 
Trước khi buổi học bắt đầu, hãy trưng bày những tấm poster nhỏ ở nơi mọi người dễ nhìn thấy. 
Nhiệt thành chào đón các em vào lớp và ổn định chỗ ngồi.  
 
Bài hát: Chiếc đèn bé nhỏ này của tôi (nhạc và lời ghi cuối bài.) 
Hãy hát với niềm vui to lớn! 
 
ÔN TẬP và KHỞI ĐỘNG: Chiếc ghế con người (10 phút) 
Hỏi:  Có ai nhớ cách làm một chiếc ghế con người không?  
(Xem lại bài hôm trước nhé.)  
 
Giúp học sinh nhanh chóng đứng vào nhóm.  
 
Hỏi: Nguyên tắc nào phải theo để giúp chúng ta an toàn?  
(Bao gồm không dồn ép, hay gây lộn, đi lại cẩn thận, quan sát lẫn nhau.)  
 
Sau khi mọi người đã xếp thành ghế hay một hành khách, hãy để học sinh quay lại chỗ ngồi.  
 
Hỏi: khi bạn làm ghế, bạn nghĩ gì về việc này?  
           
• Trước đây khi chúng ta thực hiện việc này, chúng ta đã nói như thế nào về việc trong gia đình 

mọi người làm việc cùng nhau? (Hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau là việc mà chúng ta làm trong 
gia đình mình). 
      

• Có điều gì giúp chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn?  

Hãy cho xem hình ảnh Balkissa và bài báo. 
 
Hỏi: Ai còn nhớ câu chuyện tin tức lần trước chúng ta đọc về Balkissa và gia đình cô ấy?  

  
• Phần nào của câu chuyện mà các bạn có thể chia sẻ với gia đình hay bạn bè? 
 
GIỚI THIỆU   (5 phút) 
 
Nói: Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một người phụ nữ trẻ rất dũng cảm.  
 
• Tuần trước, chúng ta đã nói về “những năng lực tiềm năng” hay là cách mà các bạn lớn lên 

và học về mọi điều như là cách ra quyết định đúng, học để thanh lịch và học tìm cách giúp đỡ 
người khác.   

 
• Xem liệu các bạn có thể tìm được những năng lực tiềm năng mà có thể tạo ra sự khác biệt 

trọng cuộc đời của người phụ nữ trẻ này không. 
  
Đọc: Taliana và Vua 
Cho xem ảnh Taliana và kể câu chuyện. Khi đọc xong chuyện, hãy thực hiện hoạt động sau 
 
Hoạt động: Vở kịch trong phiên tòa (10 phút) 
Nói: Chúng ta sẽ đóng một vở kịch về Nữ hoàng Taliana và Vua Marco.  
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• Chúng ta cần nhân vật nào trong truyện này? (Vua Marco, Nữ hoàng Taliana, người hầu, cha 
mẹ. chị em gái, người nông dân, người chơi kèn, người làng, thị trưởng) 
 

• Một vài điều quan trọng mà các nhân vật có thể nói? (Học sinh tự quyết)  
 

• Chúng ta nên sử dụng đạo cụ gì? (những thứ đơn giản như một chiếc khăn cho Taliana, 
vương miện hình tròn làm từ dải giấy dài cho vị vua, đá tượng trưng cho bánh mì)  

 
• Đọc lại câu chuyện, lần này cùng học sinh đóng vai và nói những câu nhân vật nói. Các bạn 

học sinh có thể hỗ trợ nhau khi cần.  
 

TƯ DUY (5 phút) 
 
Sau màn vỗ tay, hãy hỏi: 
 
• Chúng ta học được gì từ câu chuyện này? 

 
• Điều gì gây ấn tượng cho bạn về loại người như Taliana? 

 
• Thế còn cha cô ấy? Ông đã cố ép Talinana kết hôn?  

 
• Gia đình người nông dân được bao vệ ra sao? (bởi nhà Vua, người đại diện của chính phủ và 

nên đảm bảo tất cả các gia đình đều được bảo vệ.) 
 

• Có thứ gì mà bạn lưu ý về nhà Vua? (nhà Vua thích thấy sự tử tế trong con người, đặc biệt là 
trong Taliana, và nhà Vua muốn bảo vệ nhân dân.)  

 

Hãy hướng dẫn các bạn học sinh bao gồm những điều sau như: 
 

• Khuyến khích đứng dậy đấu tranh vì người khác, đặc biệt khi quyền của họ bị xâm phạm. 
 

• Lịch thiệp và tử tế với người khác. 
 

• Yêu thương trong gia đình khiến mọi người hạnh phúc.  
 

• Những lời lẽ và cử chỉ tử tế luôn luôn quan trọng.  
 

Nói: Roberta, em có thể giúp giữ tờ Điều 16 cho chúng ta cùng đọc. 
 

Bạn có quyền kết hôn và lập gia đình. 
Không ai nên ép bạn kết hôn.  
Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội, và chính phủ nên bảo vệ nó. 

 
Hỏi: Điều này nói sao về hôn nhân và gia đình mà Tuyên bố quốc tế về quyền con người nhắc 
nhở chúng ta về câu chuyện của Taliana và Vua Marco?  
(Taliana và nhà Vua đều lựa chọn người mà họ muốn kết hôn và nhà Vua bảo vệ gia đình của 
người nông dân?  
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• Thế còn về những năng lực tiềm năng? Các em có thấy điều gì trong câu chuyện cho thấy 

những năng lực tiềm năng của Taliana? (Ghi nhận tất cả câu trả lời). 
 

• Có việc gì mà cô ấy có thể làm vì cô ấy lớn tuổi hơn và đã học cách để tử tế và quan tâm đến 
người khác?  
 

• Cô ấy đã làm gì chứng tỏ sự dũng cảm của mình?  
  

KẾT LUẬN (5 phút) 
Giải thích:  Mặc dù chúng ta đều tự do lựa chọn cách hành xử, nhưng không phải lúc nào chúng 
ta cũng biết việc gì nên làm. Đó là một trong những lý do chúng ta có gia đình, để học cách ứng 
xử trong những tình huống khác nhau.  
 
• Khi bạn lớn lên, bạn sẽ có năng lực để làm được nhiều việc hơn, ra nhiều quyết định cho 

mình hơn. 
 
Hỏi: Taliana rất tốt và lịch thiệp với người khác. Bạn nghĩ cô ấy học cách đối xử tử tế với người 
khác từ đâu? (từ chính gia đình cô ấy và trải nghiệm trong quá trình trưởng thành của cô ấy). 

 
• Gia đình có ép cô ấy hành xử như vậy không hay cô ấy tự quyết? 

 
Nói: khi các bạn lớn lên, các bạn sẽ có sự trưởng thành để làm được nhiều việc và tự ra quyết 
định cho mình. Một phần trong đó là học cách kiềm chế chính mình.  
 
• Duy nhất chính bạn mới có thể kiểm soát được suy nghĩ, hành động và phản ứng của mình 

trước những tình huống trong cuộc đời. Bạn chịu trách nhiệm với chính sự bình an bên trong 
của mình. 
 

Hỏi: Điều gì khiến bạn cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc? 
(Hãy ghi nhận tất cả câu trả lời của các nhóm như việc giúp đỡ nhau làm các việc, việc nói và 
lắng nghe những lời tử tế từ các thành viên trong gia đình, việc lặng lẽ thực hiện việc gì đó khiến 
người khác cảm thấy vui, hạnh phúc …) 
 
 

THỬ THÁCH 
Nói: Trong tuần này chúng ta sẽ làm 3 việc sau 
 
1. Hãy nghĩ về loại hình gia đình mà em muốn có một ngày nào đó. Nếu có thể, hãy viết ra. 
2. Hãy nghĩ về loại năng lực mà các em có thể phát triển để làm gia đình mình hạnh phúc. Nếu 

có thể cũng viết ra. 
3. Trong tuần này, hãy thực hành làm ngôi nhà bạn trở thành một nơi chốn hạnh phúc và bình 

yên bất kể điều đó khó khăn thế nào. Hãy kể cho gia đình nghe về câu chuyện của Taliana 
cũng để làm cho họ vui.  

4. Chúc các em một tuần tuyệt vời và đừng quên mời thêm bạn bè đến lớp!  

 
Đảm bảo mọi dụng cụ, đạo cụ trả lại chỗ cũ.  
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GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN 
    
Tôi nghĩ gì về buổi hôm nay? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buổi tới cần thay đổi gì không? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Hiệu đính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách thức tất cả các giáo viên có thể hỗ trợ giáo dục quyền con người và 
nhân quyền: Khung phát triển năng lực. Hội đồng châu âu. 2008, p. 61.) 
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Cô gái nói “Không” với Kết hôn 
 
Một ngày, cô gái tên Balkissa Chaibou 12 tuổi đi học về và 
biết là cha cô đã hứa hôn cho cô với anh họ khi cô lên 16 
tuổi. Balkissa không có tiếng nói gì trong vấn đề này và cô ấy 
phải nghỉ học để bắt đầu cuộc sống gia đình khi kết hôn.  

Balkissa từ Niger, một nơi mà nạn tảo hôn là chuyện bình 
thường. Cha mẹ cô nghèo đói có 5 người con gái, vì vậy họ 

phải hứa hôn để bớt phải nuôi đi 1 đứa trẻ.  

Nhưng Balkissa yêu trường lớp và không muốn lấy người anh họ và nghỉ học. Khi cô 16 tuổi và 
việc chuẩn bị cho đám cưới bắt đầu. Balkissa quyết định đấu tranh cho quyền của mình – ngay 
cả điều đó nghĩa là đưa gia đình ra tòa.   

Mẹ cô không thể giúp gì cho Balkissa vì phụ nữ ở Niger không có quyền lực. Vì vậy Balkissa đến 
gặp bố và đồng ý lấy anh họ nếu cô không phải sống với anh ta cho đến khi cô học xong. Nhưng 
cha cô không giúp gì được, phần vì đó là truyền thống gia đình, phần vì anh trai của ông ra quyết 
định cho tất cả những người con của ông. Và anh trai của ông tức là bác của cô gái, người đàn 
ông này là cha của anh học mà cô đã hứa hôn. Bác cô từ chối xem xét yêu cầu của Balkissa. Do 
vậy việc chuẩn bị cho đám cưới lại tiếp tục. 

Sau đó Balkissa yêu cầu hiệu trưởng trường giúp. Ông hiệu trưởng gửi cô đến gặp một tổ chức 
giúp cô bằng cách dùng luật pháp can thiệp chống lại cha và bác vì họ đã vi phạm quyền con 
người ép cô kết hôn khi cô không mong muốn. 

Tuy nhiên, khi họ ra tòa, bác cô đã từ chối cáo buộc và cãi đó là sự hiểu lầm, do vậy vụ này đã 
được bỏ qua. Balkissa nghĩ là cô đã thắng kiện!  

Nhưng sau đó bác cô đã đe doạ giết cô nếu cô không chịu cưới người anh họ! Balkissa nhanh 
chóng trốn đến nhà tạm trú của phụ nữ. Cuối cùng ông bác nhận ra là ông ý có thể sẽ bị đi tù nên 
ông ý bỏ cuộc và về nước. Balkissa có thể về nhà an toàn. 

Cha mẹ của cô giờ không muốn cưỡng ép kết hôn nữa. 

Balkissa nói với nhóm trong trường cũng như trưởng bản. Cô ấy đã giải thích là ép kết hôn sớm 
thường dẫn tới bạo lực kinh khủng trong hôn nhân. Cũng đúng các bà mẹ trẻ có con nhỏ thường 
tử vong do cơ thể của họ chưa sẵn sàng cho việc mang bầu sinh con.  

Balkissa bây giờ đang học ở trường y và biết rằng gia đình cô tin cô sẽ thành công. Cô khuyến 
khích các cô gái khác noi theo gương của mình. Cô nói với nhóm các bạn gái trong trường là, 
“tôi không nói đừng kết hôn. Mà hãy chọn thời điểm phù hợp”. Cô bảo họ hãy học hành chăm 
chỉ nhất có thể dù khó khan, “học hành là niềm hy vọng duy nhất của các bạn.” 

 (Hiệu đính từ: Sarah Buckley, BBC News, http://www.bbc.com/news/magazine-35464262) 



 

 75  

Taliana và nhà Vua 
 
Một buổi sáng tươi đẹp khi Vua Marco đứng ở ban công nhìn xuống khu chợ ánh mắt ngài đã bị 
mê hoặc bởi một người phụ nữ trẻ. Nàng bước đi uyển chuyển trong dòng người mua sắm, nói 
chuyện tử tế với người dân làng và người bán hang khi nàng đi mua thức ăn cho gia đình.  
 
Trong những ngày tiếp sau đó, nhà Vua tiếp tục quan sát nàng từ xa. Nàng dường như lúc nào 
cũng có gia đình vây quanh và mỗi lần nhìn thấy nàng, trái tim nhà Vua lại thổn thức. Nhà Vua 
nhìn tâhys nàng là một người đáng yêu, tử tế và chu đáo. Cuối cùng, ngài đã cử một người hầu 
đi tìm kiếm nàng. Và rất nhanh đã có thông tin về nàng: tên nàng là Taliana và nàng xuất thân 
trong một gia đình rất đáng yêu. Tuy nhiên họ chỉ là người nông dân nhưng nhà Vua quyết định 
vẫn muốn gặp nàng.  
 
Đóng giả là một người bán bánh, ngài tiếp cận Taliana và các chị em gái. “Những cô gái đáng 
yêu”, ngài nói hăm hở “xin hãy lấy ổ bánh mì nhỏ mọn này. Tôi sẽ rất hân hạnh nếu các nàng 
chấp nhận món quá này”. Những phụ nữ trẻ ngập ngừng một chút. Sau đó nở một nụ cười mà 
nhà Vua Marco sẽ trân trọng mãi mãi, Taliana giơ tay ra. Cô nói “thưa ngài kính mến. Chúng tôi 
cảm ơn ngày vì ổ bánh mì này mà gia đình chúng tôi sẽ thưởng thức với niềm vui.” Và nàng đặt 
một bông hoa vào tay nhà Vua.  
 
Cha mẹ Taliana rất vui mừng nhận được ổ bánh mì. Thật ngon. Cắn từng miếng bánh mì, gia 
đình cô cảm nhận được được người trao tặng hẳn là một người có lòng hào phóng bao la. Cha 
nàng nói “con đã có một người bạn tốt.” 
 
Ngày hôm sau tại chợ cũ, Taliana và gia đình cô ngạc nhiên khi thấy Amir – một người nông 
dân vất vả họ quen biết, cổ mang xiềng xích và gắn biển, “người đàn ông này ăn trộm bánh mì. 
Anh ta sẽ ở đây đến khi trả hết nợ”. Taliana biết vợ của Amir đã qua đời và anh phải nuôi nhiều 
con, nhưng chắc chắn anh không phải là người ăn trộm. Anh nói với cô “đúng vậy. Thị trưởng 
muốn lấy đất của tôi và dựng chuyện để lấy đất, và tôi không có bánh mì hay tiền đưa cho ông ta 
và chắc chắn con tôi sẽ chết đói mất.”  
 
Taliana cảm thấy thật tồi tệ! Làm sao để nàng cứu anh ta đây, nàng đang bứt rứt băn khoăn, biết 
là anh ta yêu con thế nào và gia đình quý gía với anh cũng gia đình nàng quý giá với nàng ra sao. 
Cha của Taliana nói “chúng tôi cần tìm người lạ có thể cho anh bánh mì. Anh ấy là một người tốt 
và hào phóng. Chúng tôi sẽ xin anh ta một ổ bánh mì khác và mua lại sự tự do cho người đàn 
ông này”. Các chị em gái của nàng cho đó là một ý kiến hay. Họ khóc nói “nhanh lên nào! Chúng 
ta sẽ giúp em tìm ra anh chàng đó!”  
 
Nhưng không tìm được người đàn ông lạ đó. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng kèn khi nhà Vua xuất 
hiện. Không ngần ngại, Taliana quỳ gối trước mặt ngài. Nàng nói “Thưa nhà Vua, chúng tôi cần 
một ổ bánh mì. Ngài có thể cho chúng tôi được không?”, nhận ra Taliana, nhà Vua nói “Người 
phụ nữ trẻ, cô không giống một kẻ ăn xin. Tại sao cô xin tôi bánh mì?” Nàng kiên nhẫn đáp dù 
cho nàng biết nhà vua có thể nổi giận và ném CÔ vào tù. “Không phải cho gia đình tôi mà cho 
một người đàn ông nghèo bị trói vào cột góc kia. Anh ấy bị đổi tội sai là ăn trộm. Anh ấy không ăn 
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trộm! Thị trưởng chỉ muốn lấy đất của anh ý thôi!”Cô nói và chỉ vào người thị trưởng. “Vợ của 
Amir đã chết và anh ấy đông con. Anh ấy chỉ cần xin giúp gia đình mình sống sót thôi.” 
 
Xúc động bởi sự dũng cảm và tình yêu của nàng cho gia đình, Vua Marco đã ra lệnh cho người 
hầu thả tự do cho người đàn ông và bắt người thị trường vào tù giam. Quay sang phía Taliana, 
ngài nói “Nàng có nhận ra ta không? Ta chính là người đã đưa nàng bánh mì và nàng trao lại ta 
một bông hoa. Ta trao nàng một món quà của một ngày nhưng nàng đã trao cho ta vẻ đẹp và sự 
tử tế cả đời. Ta ngưỡng mộ một gia đình có thể nuôi nấng những người con với sự dũng cảm và 
vẻ đẹp nội tâm như gia đình nàng. Liệu ta có thể hỏi cha mẹ nàng để cưới nàng làm vợ? Nàng có 
vui lòng làm nữ hoàng cuả ta?  
 

Kết thúc 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Taliana 
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ĐIỀU 16 

 

Bạn có quyền kết hôn và lập gia đình. 
 

Không ai ép được bạn kết hôn. 
 

Gia đình là một đơn vị cơ bản của xã hội 
và chính phủ nên bảo vệ nó. 

 
 

 
 
 

TUYÊN BỐ QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 
 
 

 
 
 

 



 

 78  

   

This little light of mine - I’m gonna let it shine!  Everywhere I go - I’m gonna let it shine! 
This little light of mine - I’m gonna let it shine!  Everywhere I go - I’m gonna let it shine! 
This little light of mine - I’m gonna let it shine!  Everywhere I go - I’m gonna let it shine! 
Let it shine, let it shine, let it shine!   Let it shine, let it shine, let it shine! 
 
    This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
    This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
    This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
    Let it shine, let it shine, let it shine! 
 

To hear the song:  https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE 
 

This Little Light of Mine 


